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Kapsamı

Düzenlemenin 
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Genel bilgi

9 Haziran 2021’de Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girdi, 31 Ağustos 

2021’e kadar yürürlükte kalacak 
(Cumhurbaşkanı’nın 1 ay uzatma yetkisi var)

Geçmiş düzenlemeler;
1983, 1992, 2003, 2011, 2016, 2018

Peşin ödemede indirim faiz ve matrah 
artırımı sonucu ödenecek vergide indirim ve 

katsayı uygulayarak taksitli ödeme imkanı 
mümkün
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Kanun Kapsamında Düzenlenen Konular (Vergi Yönünden)

1. Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması

2. Kesinleşmemiş - ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması

3. İnceleme safhasındaki alacakların yeniden yapılandırılması

4. Matrah ve vergi artırımı

5. İşletme kayıtlarının düzeltilmesi
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6.  Taşınmaz ve Amortismana tabi iktisadi kıymetlerde yeniden değerleme
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Kapsama Giren Alacaklar

▪ Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergiler, vergi cezaları, 

▪ Bazı idari para cezaları,

▪ Gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, 

▪ Ecrimisil borçları,

▪ Kültür varlıklarının korunmasına ilişkin katkı payı

▪ Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik 

destek primi,

▪ İl özel idaresi ve belediyelerce tahsil edilen amme alacakları,

▪ Yukarıda sayılan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi

fer'i alacaklar
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Dönem 

Alacak Türü Dönem İtibariyle Kapsam

Vergiler ve gümrük vergileri 

▪ 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vergiler
▪ Beyana dayanan vergilerde 30.04.2021 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere 

ilişkin vergiler 
▪ 2021 yılına ilişkin 30.04.20121 tarihinden önce tahakkuk vergiler (2021 yılı için tahakkuk 

eden motorlu taşıtlar vergisi 2. taksiti ve 2021 yılına ilişkin emlak ve çevre temizlik vergisi 
hariç)

▪ 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına 
bağlı olmayan vergi cezaları

Diğer alacaklar
▪ 30.04.2021 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 

ödenmemiş olan alacaklar.
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Yİ-ÜFE Oranı Tanımı

Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği; 

▪ 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları, 

▪ 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları, 

▪ 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları, 

▪ 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 belirlenmiştir.
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Yeniden Yapılandırılması

Kesinleşmiş Alacakların
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Kesinleşmiş Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması - 1/5

Kapsam 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan ;

– Vergi ve gümrük vergileri,

– Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları ve gümrük idari para cezaları,

– Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilen idari para cezaları,

– Diğer kanunlara göre kesilen idari para cezaları,

– Üzerinde uzlaşılan fakat kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmeyen   vergiler/cezalar,

– İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan, ödenmemiş ya da mahkeme kararı uyarınca iade alınmış 
vergiler.
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Kesinleşmiş Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması – 2/5

Alacağın Türü Ödenecek Tutarlar Tahsilinden Vazgeçilen 
Tutar

Vergi aslı
%100 -

Vergi aslına bağlı cezalar
- %100

Vergi aslına bağlı olmayan tutarlar
%50 %50

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilen idari para 
cezaları

%30 %70

Gecikme faizi/gecikme zammı gibi feri alacaklar*
Yİ-ÜFE

Gecikme zammı/ gecikme 
faizi 

*Peşin ödeme halinde Yİ-ÜFE’nin %90’ı, ilk 2 taksit ödeme süresi içerisinde ödeme yapılması halinde Yİ-
ÜFE’nin %50’si silinecek.
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Yararlanmanın Koşulu

• Dava açılmaması, davadan vazgeçilmesi ya da ilgili kanun yollarına başvurulmaması

Başvuru

• 31.08.2021 tarihine kadar yazılı olarak başvurulmalı

Ödeme

• İlk taksit 30 Eylül 2021 tarihine kadar

• Peşin ya da 2’şer aylık dönemler halinde 6,9,12 ve 18 taksitte ödemek mümkün.

• Taksitle ödeme seçeneğinin seçilmesi durumunda hesaplanan toplam tutara katsayı uygulanacak.

Kesinleşmiş Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması – 3/5

Haziran 2021

11



İhtirazi kayıtla açılan davalar

• İhtirazi kayıtla beyan edilen ancak ödenmeyen tutarlar sadece gecikme faizi yönünden kanun kapsamındadır

• Ödenen tutarlar iade alınamamaktadır

• Vergi mahkemesinin olumlu kararı neticesinde iade alınan bir tutar varsa dahi aftan yararlanılması halinde Yİ-ÜFE ile birlikte iade 

edilir.

Kesinleşmiş Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması – 4/5

Haziran 2021
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Diğer hususlar

• Kanunun yayımından önce kesinleşmiş davalara ilişkin ödemeye yönelik tebligat yapılmasa dahi mahkeme kararına göre 

ödenmesi gereken tutar için af kanunundan yararlanılabilir

Kesinleşmiş Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması – 5/5

Haziran 2021
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Kesinleşmemiş veya Dava 
Safhasında Bulunan Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması
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Kesinleşmemiş Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması – 1/5

Kapsam

Af Kanunu’nun yayımlandığı tarih itibariyle, dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş;

▪ Vergiler ve gümrük vergileri,

▪ Asıllarının ödenmiş olması koşuluyla, asla bağlı cezalar,

▪ Vergi aslına bağlı olmayan vergi ve gümrük idari para cezaları,

▪ Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilen idari para cezaları,

▪ Diğer kanunlara göre kesilen idari para cezaları,

▪ Ecrimisil bedeli

▪ Pişmanlık talebi ile verilmiş ancak ödeme yönünden ihlal edilmiş beyannamelere ait vergi cezaları,

▪ Uzlaşmaya başvurulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma  sağlanamamış ve dava açma süresi geçmemiş 
borçlar,

▪ Gümrük vergileri için, idari itiraz süresi geçmemiş ya da idari itiraz aşamasında olan borçlar

Haziran 2021

15



PwC

Kesinleşmemiş Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması – 2/5

Alacağın Türü Ödenecek Tutarlar Tahsilinden 
Vazgeçilen Tutar

Vergi aslı %50 %50

Vergi aslına bağlı cezalar - %100

Vergi aslına bağlı olmayan tutarlar %25 %75

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilen 
idari para cezaları

%15 %85

Gecikme faizi/gecikme zammı gibi feri alacaklar*
Yİ-ÜFE

Gecikme zammı/ 
gecikme faizi 

*Peşin ödeme halinde Yİ-ÜFE’nin %90’ı, ilk 2 taksit ödeme süresi içerisinde ödeme yapılması 
halinde Yİ-ÜFE’nin %50’si silinecek.

Henüz bir karar verilmemiş, Danıştay tarafından bozma kararı verilmiş veya uzlaşma 
safhasındaki alacaklar

Haziran 2021
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Kesinleşmemiş Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması – 3/5

*Peşin ödeme halinde Yİ-ÜFE’nin %90’ı, ilk 2 taksit ödeme süresi içerisinde ödeme yapılması 
halinde Yİ-ÜFE’nin %50’si silinecek.

Vergi Mahkemesi veya BİM tarafından olumlu karar verilen alacaklar

Alacağın Türü Ödenecek Tutarlar Tahsilinden 
Vazgeçilen Tutar

Vergi aslı %10 %90

Vergi aslına bağlı cezalar - %100

Vergi aslına bağlı olmayan tutarlar %10 %90

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilen 
idari para cezaları

%5 %95

Gecikme faizi/gecikme zammı gibi feri alacaklar*
Yİ-ÜFE

Gecikme zammı/ gecikme 
faizi 

Haziran 2021
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Kesinleşmemiş Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması – 4/5

*Peşin ödeme halinde Yİ-ÜFE’nin %90’ı, ilk 2 taksit ödeme süresi içerisinde ödeme yapılması 
halinde Yİ-ÜFE’nin %50’si silinecek.

Vergi Mahkemesi veya BİM tarafından olumsuz karar verilen alacaklar

Alacağın Türü Ödenecek Tutarlar Tahsilinden 
Vazgeçilen Tutar

Vergi aslı %100 -

Vergi aslına bağlı cezalar - %100

Vergi aslına bağlı olmayan tutarlar %50 %50

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilen 
idari para cezaları

%30 %70

Gecikme faizi/gecikme zammı gibi feri alacaklar*
Yİ-ÜFE

Gecikme zammı/ 
gecikme faizi 

Haziran 2021
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Kesinleşmemiş Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması – 5/5

Yararlanmanın Koşulu

• Dava açılmaması/açılmış davalardan vazgeçilmesi, uzlaşmadan vazgeçilmesi ya da ilgili kanun yollarına 
başvurulmaması gerekmektedir.

Başvuru

• 31.08.2021 tarihine kadar yazılı olarak başvurulmalı

Ödeme

• İlk taksit 30 Eylül 2021 tarihine kadar

• Peşin ya da 2’şer aylık dönemler halinde 6,9,12 ve 18 taksitte ödemek mümkün.

• Taksitle ödeme seçeneğinin seçilmesi durumunda hesaplanan toplam tutara katsayı uygulanacak.



İnceleme-Tarhiyat
Aşamasındaki Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması 

(Devam Eden İncelemeler)
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İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacakların Yeniden Yapılandırılması – 1/4

Kapsam

▪ Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihten önce başlanmış ancak tarhiyatın Kanunun yayımından sonra gerçekleştiği vergi incelemeleri ile
gümrük incelemeleri.

▪ İnceleme dönemine ilişkin matrah artırımında bulunulmaması durumunda incelemenin ne zaman tamamlandığının bir önemi
bulunmamaktadır.

▪ İnceleme sonucu tarh edilen vergi ve cezanın dönemi 30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmalıdır

Haziran 2021
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İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacakların Yeniden Yapılandırılması – 2/4

*Peşin ödeme halinde Yİ-ÜFE’nin %90’ı, ilk 2 taksit ödeme süresi içerisinde ödeme yapılması 
halinde Yİ-ÜFE’nin %50’si silinecek.

Alacağın Türü Ödenecek Tutarlar Tahsilinden 
Vazgeçilen Tutar

Vergi aslı %50 %50

Vergi aslına bağlı cezalar - %100

Vergi aslına bağlı olmayan tutarlar %25 %75

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak 
kesilen idari para cezaları

%15 %85

Gecikme faizi/gecikme zammı gibi feri alacaklar* Kanunun yayımına kadar Yİ-ÜFE 
+ 

kanunu yayımından dava açma 
süresinin sonuna kadar gecikme faizi

Gecikme zammı/ 
gecikme faizi 

Haziran 2021
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İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacakların Yeniden Yapılandırılması – 3/4

Yararlanmanın Koşulu

• Dava açılmaması, uzlaşmaya, indirimli ödemeye veya herhangi bir kanun yoluna başvurulmaması 
gerekmektedir.

Başvuru

• 1 Ağustos 2021’den önce tebliğ edilen ihbarnameler için: 31 Ağustos 2021 tarihine kadar

• 1 Ağustos 2021’den sonra tebliğ edilen ihbarnameler için: Tebliğden itibaren 30 gün içinde başvuru yapılması,

Ödeme

• 1 Ağustos 2021’den önce tebliğ edilen ihbarnameler için: 30 Eylül 2021 tarihine kadar

• 1 Ağustos 2021’den sonra tebliğ edilen ihbarnameler için: İhbarnamenin tebliğini takip eden ay sonuna kadar

• İkişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi mümkündür. Bu durumda 1.09 oranında katsayı uygulanır
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Örnek Olay Af Yasası Uygulaması

▪ Af Kanunu 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

▪ X Anonim Şirketi nezdinde, 5 Şubat 2021 tarihinde inceleme başlamış ve 15

Ağustos 2021 tarihinde vergi/ceza ihbarnameleri tebliğ edilmiştir.

▪ Şirket hakkında 500.000 TL kurumlar vergisi ve 500.000 TL vergi ziyaı cezası

tarhiyatı yapılmıştır.

▪ Ayrıca KV’nin ilgili olduğu dönemden 9 Haziran 2021 tarihine kadar 200.000 TL

gecikme faizi,

▪ 9 Haziran 2021 tarihinden dava açma süresinin sonuna kadar da 20.000 TL

gecikme faizi işlemiştir.

▪ Toplam alacak: 1.220.000 TL

*Gecikme faizi tutarları farazi olarak gösterilmiştir.

▪ X Anonim Şirketi’nin Af Kanunda belirlenen yasal şartların yerine

getirmesi koşuluyla aşağıdaki vergileri ödeyecektir;

- 250.000 TL kurumlar vergisi,

- Verginin ilgili olduğu dönemden 9 Haziran 2021 tarihine kadar

işlemiş olan gecikme faizi yerine güncelleme oranı (Yİ/ÜFE) esas

alınarak hesaplanan 50.000 TL faiz,

- 9 Haziran 2021’den ödemenin yapıldığı tarihe kadar normal oranlara

göre hesaplanmış 20.000 TL gecikme faizi ödeyecektir.

▪ Vergi Ziyaı cezasının tahsilatından ise vazgeçilecektir.

▪ Toplam ödenecek tutar: 320.000 TL
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İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacakların Yeniden Yapılandırılması – 4/4
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Devam Eden İncelemelerde Matrah Artırımı - Süreler

▪ Vergi incelemesi sırasında matrah artırımından faydalanabilir.

▪ Matrah artırımı yapılması halinde, incelemenin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar sonuçlandırılması zorunludur. Sonuçlandırmadan maksat
inceleme raporu veya takdir komisyonu kararının vergi dairesi kayıtlarına intikalidir.

▪ Matrah artırımına ilişkin başvurunun, raporların vergi dairesi kayıtlarına intikalinden önce yapılması gerekir.

▪ Tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri idare tarafından dikkate alınmaz.

▪ İnceleme sonuçlanmadan matrah artırımı yapılır ise, inceleme sonucu tespit edilen matrahı, artırılan matrahtan mahsup etme imkanı vardır.
Mahsup sonrası kalan tutarlar olması halinde, bu tutar üzerinden tarh edilen vergi ve cezalar için kanun hükümlerinden yararlanılabilinir.

İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacakların Yeniden Yapılandırılması - 1/5
(Devam Eden İncelemede Matrah Artırımından Yararlanılması)

Haziran 2021
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İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacakların Yeniden Yapılandırılması - 2/5
(Devam Eden İncelemede Matrah Artırımından Yararlanılması – Örnek 1)

Örnek 1 Af Yasası Uygulaması

▪ X A.Ş. 2018 dönemi kurumlar vergisi yönünden incelenmektedir.

▪ X A.Ş. 2018 yılıyla ilgili olarak matrah artırımında bulunmaya karar 

verir.

▪ Vergi Affı Yasası 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girer. 

▪ X A.Ş. 20 Temmuz 2021 tarihinde matrah artırımı yapmak için 

başvurur. İlaveten beyan ettiği matrah üzerinden hesaplanan vergi 

200.000 TL’dir.

▪ Sürmekte olan vergi incelemesi 30 Temmuz 2021 tarihinde sona erer 

ve 100.000 TL kurumlar vergisi tarhiyatı yapılır. 

▪ Matrah artırımı inceleme raporlarının vergi dairesine gönderilmesinden 

önce yapılmıştır. Bu durumda tarhiyat ve matrah artırımı birlikte 

değerlendirilebilecektir.

▪ Artırılan matrah, inceleme sonucunda tespit edilen matrahtan fazla 

olduğu için (200.000 TL > 100.000 TL) X A.Ş. için vergi tarhiyatı 

yapılmaz.

▪ Şirket sadece matrah artırımından kaynaklanan ödemeleri yapacaktır 

(200.000 TL).  

Haziran 2021
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İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacakların Yeniden Yapılandırılması - 3/5
(Devam Eden İncelemede Matrah Artırımından Yararlanılması – Örnek 2)

Örnek 2 Af Yasası Uygulaması

▪ X A.Ş. 2018 dönemi kurumlar vergisi yönünden

incelenmektedir.

▪ X A.Ş. 2018 yılıyla ilgili olarak matrah artırımında

bulunmaya karar verir.

▪ Vergi Affı Yasası 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe

girer.

▪ X A.Ş. 20 Temmuz 2021 tarihinde matrah artırımı

yapmak için başvurur. İlaveten beyan ettiği matrah

üzerinden hesaplanan vergi 200.000 TL’dir.

▪ Sürmekte olan vergi incelemesi 30 Temmuz 2021’de sona

erer ve 500.000 TL kurumlar vergisi tarhiyatı yapılır.

▪ Matrah artırımı vergi inceleme raporlarının vergi dairesine gönderilmesinden

önce yapılmıştır. Bu durumda tarhiyat ve matrah artırımı birlikte

değerlendirilebilecektir.

▪ İnceleme sonucunda tespit edilen matrah farkı, artırılan matrahtan fazla olduğu

için aradaki matrah farkı üzerinden hesaplanan vergi farkı (300.000 TL) için

tarhiyat yapılır.

- Vergi Aslı 300.000 TL

- Vergi Ziyaı Cezası: 300.000 TL

- Gecikme Faizi: 100.000 TL

- Toplam ödenecek: 700.000 TL

• X A.Ş. yapılan tarhiyatla ilgili Af Kanununun 4. maddesinden yararlanabilir.

- Affa göre ödenecek tutar: 150.000 TL KV + 15.000 TL ÜFE’ye göre

hesaplanmış gecikme faizi=165.000 TL

▪ Matrah artırımından kaynaklanan ödemeler ilaveten yapılacaktır (200.000 TL).

▪ X A.Ş. Tarafından toplam ödenecek tutar=165.000+200.000=365.000 TL

Haziran 2021

27



PwC

İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacakların Yeniden Yapılandırılması - 4/5
(Devam Eden İncelemede Matrah Artırımından Yararlanılması – Örnek 3)

Örnek 3 Af Yasası Uygulaması

▪ X A.Ş. 2018 dönemi kurumlar vergisi yönünden

incelenmektedir.

▪ X A.Ş. 2018 yılıyla ilgili olarak matrah artırımında bulunmaya

karar verir.

▪ Vergi Affı Yasası 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

▪ Vergi incelemesi 20 Temmuz’da sona erer ve 500.000 TL

kurumlar vergisi tarhiyatı yapılır.

▪ X A.Ş. 28 Temmuz 2021’de matrah artırımı yapmak için

başvurur. İlaveten beyan ettiği matrah üzerinden ödenecek

vergi 200.000 TL’dir.

▪ X A.Ş. matrah artırımını, raporların vergi dairesine gönderilmesinden sonra

yaptığından matrah artırımı ve vergi incelemesi birlikte değerlendirilemez.

▪ X A.Ş. matrah artırımından kaynaklanan ödemeyi yapar (200.000 TL).

▪ X. A.Ş. vergi tarhiyatından kaynaklanan ödemeyi Af Kanunu kapsamında

yapabilir:

- Vergi Aslı : 500.000 TL

- Vergi Ziyaı Cezası: 500.000 TL

- Gecikme Faizi: 200.000 TL

- Tarhiyata göre toplam ödenecek: 1.200.000 TL

• X A.Ş. yapılan tarhiyatla ilgili Af Kanununun 4. maddesinden yararlanabilir.

- Affa göre ödenecek tutar: 250.000 TL KV + 30.000 TL ÜFE’ye göre

hesaplanmış gecikme faizi=280.000 TL

• X A.Ş. Tarafından toplam ödenecek tutar=280.000+200.000=480.000 TL

Haziran 2021
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İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacakların Yeniden Yapılandırılması - 5/5
(Devam Eden İncelemede Matrah Artırımından Yararlanılması – Örnek 4)

Örnek 4 Af Yasası Uygulaması

▪ X A.Ş. 2018 dönemi kurumlar vergisi yönünden
incelenmektedir.

▪ X A.Ş. 2018 yılıyla ilgili olarak matrah artırımında bulunmaya
karar verir.

▪ Vergi Affı Yasası 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

▪ X A.Ş. 20 Temmuz 2021’de matrah artırımı yapmak için
başvurur. İlaveten beyan ettiği matrah üzerinden ödenecek vergi
200.000 TL’dir.

▪ Vergi incelemesi 2 Ağustos 2021 tarihi itibariyle tamamlanmaz.

▪ Vergi incelemesi 2 Ağustos 2021 tarihine kadar tamamlanamadığı
için vergi incelemesine devam edilemez.

▪ X A.Ş. Matrah artırımından kaynaklanan ödemeyi yapacaktır
(200.000 TL).

▪ X A.Ş. 2018 yılıyla ilgili olarak tekrar vergi incelemesine alınamaz.

▪ X A.Ş. Tarafından toplam ödenecek tutar 200.000 TL

Haziran 2021
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(Beyanı Unutulan Vergiler)
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Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar

Ödenecek Tutarlar Tahsilinden Vazgeçilen Tutar

▪ Vergi ve gümrük vergisinin tamamı
▪ Pişmanlık zammı yerine güncelleme oranı (Yİ/ÜFE) esas 

alınarak hesaplanacak tutar

▪ Vergi cezalarının tamamı
▪ Pişmanlık zammı, gecikme faizi 
▪ İdari para cezalarının tamamı

▪ Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve Kanunun yayım tarihi itibariyle 15 günlük ödeme
süresi geçmeyen veya geçmiş olmakla birlikte ödenmemiş ve ihlal edilmiş alacaklar kesinleşmiş alacaklar kapsamında 2 nci
madde kapsamında yapılandırılabilecektir.

▪ Kanun’un yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile
kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle dava açma süresi geçmemiş olan vergi
cezaları için 3/3. maddesi uygulanacaktır.

▪ Kanunun kapsadığı döneme ilişkin olarak Kanun’un yayım tarihinden önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartın ihlal edildiği
beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibariyle tebliğ edilmemiş olan
cezalar 4/3. maddesine göre yapılandırılabilmektedir.

▪ Kanununun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, Kanunun yayımında sonra pişmanlık talebi ile verilen veya kendiliğinden
verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergi, ceza ve faizlerde Kanunun 4/10. maddesi kapsamında yapılandırılabilecektir.

▪ Son tarih: 31.08.2021
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Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar

32
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Hususlar
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Ödeme – Özellikli Hususlar

Taksitlendirme / Peşin Ödeme İndirimi

▪ Ödemeler peşin veya taksitler halinde (en fazla 18 taksit, 36 ayda veya daha kısa sürede) gerçekleştirilebilir

▪ Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan 
faiz ve hesaplanan gecikme faizi üzerinden ayrıca %90 indirim yapılır

▪ Taksitle ödeme seçeneği seçilip, daha sonra tüm tutar ilk 2 taksit ödeme süresi içerisinde ödenirse katsayı uygulanmaz, hesaplanan faiz 
üzerinden %50 indirim yapılır

▪ Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter

▪ Ödemeler kredi kartı kullanılarak yapılabilir

▪ Devam eden inceleme sonrası yapılan tarhiyatlarda en fazla 6 taksitte ödeme yapılabilir

Haziran 2021
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Taksit Sayısı
Ödeme 

Süresi (ay)
Katsayı

6 12 1,09

9 18 1,135

12 24 1,18

18 36 1,27

35
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Ödeme – Taksitli Ödemede Uygulanacak Katsayı 

Örnek: 100.000 TL tutarındaki borcun 6 taksitte ödenmesi

Ödenecek toplam tutar = (100.000 x 1.09 = ) 109.000 TL 

Ödenecek taksit tutarı = (109.000 / 6 =) 18.166 TL
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Ödeme – Vergi İade Alacağına Mahsup

Mahsup İmkanı

• Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarlar bakımından, vergi iade alacağı olanlar, af yasasıkapsamında 

oluşan borçlarını, iade alacağından mahsuben ödeyebilirler.

• Mahsup imkanından faydalanmak için başvuru ve/veya taksit süresi içinde iade alacağına esas mevzuatın gerekli gördüğü bilgi ve belgelerin 

tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır.

Haziran 2021
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Süresinde Ödenmeyen Taksitler

▪ Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir.

▪ Süresinde ödenmeyen taksitler her ay ve kesri için geç ödeme zammı ile birlikte, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilmektedir.

▪ Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları hakkında af kanunundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefin, ödeme 

şartlarını yerine getirmemesi durumunda, ihlal edilen kısım içim ilk tarhiyata/tahakkuka göre belirlenen tutar takip edilir.

Ödeme – Taksit Ödeme Sürelerine Dikkat Edilmeli 

Haziran 2021
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Matrah ve Vergi Artırımı - Genel Esaslar

Zorunlu bir uygulama değil, seçimlik

Başvuru:
Internet Vergi Dairesi
31.08.2021’e kadar

Kapsam; 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Özel Hesap 
2015 te başlayan, 2020 de biten 

dönemler kapsamda

Matrah artırımı yapılan yıl ve vergi 
türüne ilişkin vergi incelemesi ve 

tarhiyatı yapılamaz

Vergi incelemesi yapılan yıllar için de 
matrah artırımında bulunmak 

mümkündür

Matrah artırımında zamanında ödeme 
şartlarına uyum önemli

Peşin ödemede %10 indirim mümkün 
(YENİ DÜZENLEME)

Haziran 2021
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Kapsamda Olan Vergi Türleri

Kapsamda yer alan vergi türleri:

• Kurumlar vergisi,

• Katma değer vergisi (Sorumlu sıfatıyla KDV Hariç) 

• Gelir vergisi.

Kapsamda olan gelir veya kurumlar tevkifat
konuları:

• Ücretler,

• Serbest meslek ödemeleri,

• Yıllara sari inşaat ve onarım ödemeleri,

• Kira ödemeleri,

• Çiftçilerden alınan zirai mahsuller ve hizmetler,

• Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan 
ödemeler.

Haziran 2021
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Zarar, indirim ve istisnalar nedeniyle matrah beyan etmeyen ya da faaliyet ve gelirleri kayıtdışı olanlar 
da matrah ve vergi artırımı yapabilir. 



PwC

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Matrah Artırımı - Genel Esaslar

İlgili dönem beyannamesi zamanında 
verilmiş/ödenmişse ve herhangi bir 
dönem için Kanun’un 2. ve 3’üncü 

maddelerinden yararlanılmadıysa vergi 
oranı %15

Matrah artırımı neticesinde ödenen 
vergiler gider olarak dikkate alınamaz

Mali zararlar varsa 2021’e devreden 
kısmının yarısı kaybedilir (2020 sonuna 

kadar kullanılanlarda herhangi bir 
düzeltme yapılmaz)

Matrah artırım oranı;
2016: %35
2017: %30
2018: %25
2019: %20
2020: %15

Matrah oluşmaması / mevcut 
matrahların düşük olması halinde; asgari 

matrahlar kullanılır

Hesaplanan matrah üzerinden 
uygulanacak vergi oranı: %20

Haziran 2021
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Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Matrah Artırımı
Matrah Artırım Oranı - Asgari Matrahlar

Dönem
Matrah Artırım 

Oranı
Asgari Matrah Vergi Oranı

İndirimli Vergi 
Oranı

2016 %35 94.000 %20 %15

2017 %30 99.600 %20 %15

2018 %25 105.800 %20 %15

2019 %20 112.400 %20 %15

2020 %15 127.500 %20 %15

42
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Kanunun yayımından önce sonuçlanan düzeltme işlemleri ile kesinleşen tarhiyatlar da matrah 
artırımına esas tutarın hesabında dikkate alınır. 
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Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Matrah Artırımı - Örnek 1

Dönem
Kurumlar Vergisi 

Matrahı
Matrah Artırım 

Oranı
İlave Matrah KV (%) İlave Vergi

Peşin Ödeme 
(%10 İndirim)

2016 500.000 %35 175.000 20 35.000 31.500

2017 750.000 %30 225.000 20 45.000 40.500

2018 2.000.000 %25 500.000 20 100.000 90.000

2019 1.000.000 %20 200.000 20 40.000 36.000

2020 1.500.000 %15 225.000 20 45.000 40.500

Haziran 2021
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Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Matrah Artırımı - Örnek 2

Dönem Mali Kar Ar-Ge İndirimi
Kurumlar 

Vergisi Matrahı
Matrah Artırım 

Oranı
İlave 

Matrah
KV (%) İlave Vergi

Peşin Ödeme 
(%10 İndirim)

2016 8.000.000 (5.000.000) 3.000.000 %35 1.050.000 15 157.500 141.750

2017 12.000.000 (6.000.000) 6.000.000 %30 1.800.000 15 270.000 243.000

2018 10.000.000 (7.000.000) 3.000.000 %25 750.000 15 112.500 101.250

2019 15.000.000 (6.000.000) 9.000.000 %20 1.800.000 15 270.000 243.000

2020 20.000.000 (25.000.000) 0,00 %15 127.500 15 19.125 17.212
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Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Matrah Artırımı - Örnek 3

Dönem
Mali 

Kar/Zarar
Zarar 

Mahsubu

Kurumlar
Vergisi 

Matrahı
Devreden Zarar

2016 1.000.000 - 1.000.000 -

2017 2.000.000 - 2.000.000 -

2018 (4.000.000) - - (4.000.000)

2019 (2.000.000) - - (6.000.000)

2020 3.000.000 (3.000.000) - (3.000.000)

Mevcut Durum Matrah ve Vergi Artırımı

45

Örnek: 2016-2020 dönemleri için kurumlar vergisi matrah artırımında bulunan mükellef;

▪ 2016-2017 dönemi matrah beyanı etmiştir,

▪ 2018-2019 dönemlerinde toplam 6.000.000 TL zarar beyan etmiştir,

▪ 2020 döneminde zarar mahsubu nedeniyle matrah oluşmamıştır, 2021 yılına devreden zarar 3.000.000 TL’dir.

Matrah 
Artırım 
Oranı

İlave 
Matrah

KV 
(%)

İlave
Vergi

Peşin 
Ödeme

Kaybedilen 
Mali Zarar

(%50)

Devreden
Zarar

%35 350.000 15 52.500 47.250

%30 600.000 15 90.000 81.000

%25 105.800 15 15.870 14.283 (500.000) (500.000)

%20 112.400 15 16.860 15.174 (1.000.000) (1.000.000)

%15 127.500 15 19.125 17.212

Haziran 2021
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Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Matrah Artırımı
Neden Matrah Artırımı Yapılabilir?

Faydası

Düşük maliyet (bazı hallerde)

Özellikli konuların varlığı

Transfer fiyatlandırması 
konuları (Özellikle yabancı 
sermayeli şirketler için)

46

Kurumlar vergisi açısından vergi tarhiyatı (inceleme) yapılmaması imkanı
Devam eden incelemelerde bulunacak matrah farkından mahsup
Kanunun yayımından sonra başlayan incelemeleri sonlandırma

Ar-Ge indirimi, zarar mahsubu, sermaye artışı faiz indirimi kullanımı neticesinde matrah oluşmamışsa veya 
matrah düşük hesaplanmışsa vergi maliyeti düşük gerçekleşeceği için düşünülebilir

Birleşme-bölünme işlemleri, vergiden istisna iştirak/taşınmaz satış kazancının varlığı
Risk & Maliyet analizi yapılmalı

Karlılık
Royalty ödemeleri
Yönetim hizmet faturaları
Kurumlar vergisi riski kalkar - Vergi Kesintisi (Stopaj) riski devam eder

İş yükü açısından fayda Vergi incelemesi ihtimali azalacağından, muhasebe/vergi ekiplerinin olası iş yükü ortadan kalkmış olur

Haziran 2021
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Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Matrah Artırımı
Genel Esaslar

Matrah artırım oranı;
2016: %35
2017: %30
2018: %25
2019: %20
2020: %15

Hesaplanan matrah üzerinden 
uygulanacak vergi oranı: %20

İlgili dönem beyannamesi zamanında 
verilmiş/ödenmişse ve herhangi bir 
dönem için Kanun’un 2. ve 3’üncü 

maddelerinden yararlanılmadıysa vergi 
oranı %15

47
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Mali zararlar varsa 2021’e devreden 
kısmının yarısı kaybedilir (2020 sonuna 

kadar kullanılanlarda herhangi bir 
düzeltme yapılmaz)

Matrah artırımı neticesinde ödenen 
vergiler gider olarak dikkate alınamaz
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Gelir Vergisi Beyannamesinde Matrah Artırımı
Matrah Artırım Oranı - Asgari Matrahlar 

Dönem Matrah Artırım 
Oranı

Asgari Matrah 
(Bilanço Esasına Göre 

Serbest Meslek Erbabı)

Asgari Matrah 
(Kira Geliri) Vergi Oranı

2016 %35 47.000 9.400 %20-%15

2017 %30 49.800 9.960 %20-%15

2018 %25 52.900 10.580 %20-%15

2019 %20 56.200 11.240 %20-%15

2020 %15 63.700 12.740 %20-%15
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➢ Gelir vergisinde matrah artırımının tüm gelir unsurları itibariyle yapılması gerekmektedir. 
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Gelir (Stopaj) Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı (5/2)

49
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Yaptıkları ödemeler üzerinden stopaj yapmak durumunda olan mükellefler,

➢ 2016 ila 2020 yılları arasında

• Ücret ödemeleri ,

• Serbest meslek ödemeleri,

• Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler,

• Kira ödemeleri,

• Çiftçilere yaptıkları ödemeler,

• Vergiden muaf esnafa yaptıkları ödemeler,

üzerinden, beyan ettikleri stopajları da 31/8/2021 tarihine kadar artırılabilecek.
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Ücret Ödemeleri 

Yıl Artırım Oranı

2016 % 6

2017 % 5

2018 % 4

2019 % 3

2020 % 2

50
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Ücret ödemelerinin yıllık toplamı üzerinden, aşağıda belirtilen oranlarda stopaj artırımı yapılacak.

İlgili yıllarda muhtasar beyanname vermemiş mükellefler, asgari işçi sayıları ve asgari ücret tutarlarına göre artırım
yapabilecek.
- Bir dönem beyanname verilmişse dahi bir yıla iblağ edilme var.
- Beyanname verilmemişse Prim Hizmet beyannamesi dikkate alınacak.
- Hiç beyanname verilmemişse en az iki işçi üzerinden artırılacak.
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Serbest Meslek ve Kira Ödemeleri  

Yıl Artırım Oranı

2016 % 6

2017 % 5

2018 % 4

2019 % 3

2020 % 2

51
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Serbest meslek ve kira ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; aşağıda belirtilen 
oranlarda stopaj artırımı yapılabilecek.

➢ Beyanname verilmeyen dönemlere ilişkin yıla iblağ söz konusu değil.

➢ İlgili yıllarda bu kapsamda beyanları yoksa, asgari gelir vergisi artırım tutarları dikkate alınarak artırım yapılması
mümkün:

➢ -Serbest meslekte, bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin asgari artırım tutarının %50’sinin %15’i
➢ - Kira ödemelerinde GMSİ asgari matrah artış tutarının %15’i
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Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerine İlişkin Hakedişler
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➢ Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakkediş 
ödeyenlerce, beyan ettikleri ödemelerinden % 1 oranında artırım yapılacak.

➢ 2016 ila 2020 yılları için artırım oranı aynı belirlendi.

➢ İlgili yıllarda bu kapsamda beyanı yoksa, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari 
gelir vergisi matrah tutarının %3’ü. 
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Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı

Dönem Hesaplanan KDV 
Üzerinden

2016 %3

2017 %3

2018 %2.5

2019 %2

2020 %2

• Alıcılar tarafından tevkif edilen KDV hesaplamaya dahil 
edilmeyecek

• 2 no.lu KDV beyannamesiyle beyan edilen KDV uygulamanın 
kapsamında değildir (bu kapsamda inceleme mümkün) 

• İhraç kayıtlı teslimler (11/1-c ile geçici 17) kapsamında hesaplanan 
KDV artırıma esas tutardan düşülür

• İndirim konusu yapılan katma değer vergisi kapsamda değildir 
(artırım Hesaplanan KDV tutarı üzerinden yapılır)

• Yılın tamamı için artırım yapılır

• Ödenen KDV indirim konusu yapılamaz, kanunen kabul edilmeyen 
gider olarak dikkate alınır

• Özel hesap dönemine tabi mükelleflerde hesaplama takvim yılına 
göre yapılır. 
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➢ I, III, IV nolu KDV Beyannameleri (Dijital Hizmet mükellefleri, hasılat esaslı vergilendirme) 

➢ Hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden



PwC

Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı

54
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➢ En az üç dönem beyanname verilmişse, hesaplanan KDV 1 yıla iblağ edilir. Gelir veya Kurumlar artırım 
zorunluluğu yok. 

➢ İlgili yıllarda katma değer vergisi beyannamesi vermemiş ya da 2 veya 1 dönem için vermiş)mükellefler; 

▪ Gelir/kurumlar vergisi açısından matrah artırımında bulunacak.  

▪ Artırılan matrahlar üzerinden % 18 oranında katma değer vergisi ödeyerek maddeden yararlanacak.

▪ III no.lu KDV beyannamesi verenler bu kapsamda matrah artıramazlar. 

▪ Adi ortaklıklarda, ortaklar gerçek kişi ise, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş 
asgari gelir vergisi matrah tutarı, en az biri kurumlar vergisi mükellefi ise kurumlar vergisi matrah artırımına ilişkin 
tutar dikkate alınır. 

➢ İstisnalar, faaliyetin olmaması, işlemlerin tecil terkin kapsamında olması nedeniyle hesaplanan KDV 
yoksa; 

▪ Gelir/kurumlar vergisi açısından matrah artırımında bulunacak.  

▪ Artırılan matrahlar üzerinden % 18 oranında katma değer vergisi ödeyerek maddeden yararlanacak.

▪ III no.lu KDV beyannamesi verenler bu kapsamda matrah artıramazlar. 
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Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı
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➢ İstisnalar, faaliyetin olmaması, işlemlerin tecil terkin kapsamında olması nedeniyle bazı dönemlerde 
hesaplanan KDV yoksa; 

▪ Gelir/kurumlar vergisi açısından matrah artırımında bulunacak.  

▪ Artırılan matrahlar üzerinden % 18 oranında katma değer vergisi hesaplanarak, vergi artırımına konu tutarla 
karşılaştırılacak ve yüksek olan beyan edilecek. 

▪ III no.lu KDV beyannamesi verenler bu kapsamda matrah artıramazlar. 
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Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı
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➢ Artırımda bulunan dönemler için; 

▪ Sonraki döneme devreden KDV incelenebilir, tarhiyat yapılmaz

▪ KDV iade ve terkin işlemlerinin doğruluğu incelenebilir ve tarhiyat yapılabilir

Örnek Durumlar: 

- 2016-2020 yılları için artırımda bulunulursa, (Aralık 2020 Devreden KDV) 

- Sadece 2019-2020 yılları için artırımda bulunulursa, müfettiş 2018 yılını incelerse, 

- Sadece 2017 yılı için artırımda bulunulursa, 2017 yılı incelenirse
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Matrah Artırımı
Ödeme

30.09.2021’e kadar tek seferde 
ödenebilir

Peşin ödemede %10 indirim 
uygulanır

Vergi iade alacağına mahsup etmek 
mümkün

İlk iki taksitin zamanında 
ödenmemesi halinde artırım yok 

sayılır. Taksitler zamanında 
ödenmezse gecikme faizi 
(30.09.2021)  uygulanır.

1,09 Katsayı uygulayarak 6 eşit 
taksitte ödenebilir (12 ayda)
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Sahte Belge Düzenleme Fiili ve Artırım 

58
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➢ Sahte belge düzenleyenler artırımdan yararlanamaz. 

➢ Sahte belge düzenleme incelemeleri en geç 12 ay sürede (2022 Haziran sonu) bitirilir. 

➢ Sahte belge düzenleme fiilinden hareketle incelemesi devam edenler artırımda bulunabilirler, tahakkuklar 
bekletilir. 

➢ Sahte belge düzenleme incelemesi kapsamında, sahte belge düzenleme fiilinin tespit edilememesi 
durumunda; 

▪ Sahte belge düzenleme incelemesi kapsamında vergi tarh edilebilir.  

▪ Sahte belge düzenleme incelemesi dışındaki tüm incelemeler sonlandırılır ve tarhiyat yapılmaz.     

➢ Mükellefin sahte belge düzenlediğinin tespit edilmesi durumunda artırımlar reddedilir.  
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Matrah ve Vergi Artırımı 
Ortak Hükümler
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➢ Matrah ve vergi artırımı yapılsa dahi; 

▪ Diğer vergi türleri itibariyle inceleme, 

▪ Karşıt incelemeler, 

▪ Mahkeme ve bilirkişi talepleri 

nedeniyle defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğü devam ediyor. 

➢ Eksik matrah ve vergi artırımları vergi dairesince re’sen tamamlanır. 

➢ Matrah ve vergi artırımında bulunulmuş olması, uyumlu mükellef indiriminden yararlanılmasına engel 
teşkil etmez. 



Geçmiş Af
Uygulamalarıyla İlgili
İncelemeler ve Yargı

Kararları
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Aftan Yararlanmak Kabul Anlamına Gelir mi?

• Danıştay 9. Daire’nin, E.2018/721, K.2018/3985 sayılı kararı ile onanan İzmir BİM 2. VDD kararı

«transfer fiyatlandırması nedeniyle örtülü kazanç dağıttığı gerekçesi ile tespit edilen matrah farkı üzerinden re’sen 2010 yılı KV ve
KDV tarhiyatları yapıldığı, KV tarhiyatına karşı Manisa Vergi Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, davanın mahkemenin …. gün ve
…. sayılı kararı ile 6736 sayılı yasadan yararlanma nedeniyle ‘Karar Verilmesine Yer Olmadığına’ şeklinde
sonuçlandığı, dolayısıyla inceleme raporu ile tespit edilen vergiyi doğuran olayın davacı tarafından zımnen
kabul edildiği, bu meblağın artık şirket muhasebe kayıtları açısından KKEG niteliğine büründüğü ve re’sen tarha konu üzerinden
cezalı KV ve dolayısıyla KDV hesaplanan matrahın davacı şirket açısından kesinleştiği…»

• Danıştay 4. Daire’nin, E.2016/1275, K.2017/6823 sayılı kararı ile onanan İstanbul 7. Vergi Mahkemesi kararı

«…sayılı vergi inceleme raporu uyarınca davacı şirket adına …tarih ve sayılı ihbarnameler ile yapılan KDV haksız iade tarhiyatının
tebliği üzerine davacı şirket tarafından 6111 sayılı Kanunun 4. maddesinden yararlanma istemiyle başvuruda bulunduğu ve davacı
şirketin … tarihinde adı geçen yasanın ilgili maddesinden yararlanıldığı, davacı adına yapılan tarhiyatlar ile 2006/Aralık
döneminden devreden KDV tutarının azaltılması işleminin aynı sebepten kaynaklandığı dolayısıyla 6111 sayılı
Kanunun 4/5. maddesi uyarınca davacı şirketin 6111 sayılı Kanunun verdiği imkandan faydalanmış olması nedeniyle dava açma
olanağının bulunmadığı sonucuna varıldığından… davanın reddine.»

Haziran 2021

61



PwC

Şirketin Yeniden Yapılandırmadan Yararlanmasının 
Ortağın/Kanuni Temsilcinin Sorumluluğuna Etkisi

• Danıştay 9. Daire’nin, E.2020/3062, K.2020/3859 sayılı karar

«7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılan başvuru üzerine söz konusu vergi borçlarının yeniden yapılandırılması halinde anılan
Kanun hükümleri ile yeni bir hukuki durum ortaya çıkacağından, 7143 Sayılı Kanuna göre belirlenecek ödenmeyen
tutarların takip ve tahsil edilebilmesi için öncelikle şirket adına ödeme emri düzenlenmesi, buna rağmen amme alacağının tahsil
imkanının kalmadığının saptanması durumunda, sözü edilen Kanundan yararlanılması sırasında şirketi temsile yetkili
olan kanuni temsilciye ya da ortaklıktan ayrılmamış ortaklara gidilmesi gerekmektedir.»

• Ankara BİM 3.VDD’nin, E.2020/223, K.2020/306 sayılı karar

«Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını düzenleyen yasalar kapsamında gerçekleştirilen başvurular sonucunda borcun tutarı,
vadesi, dönemi ve ödenmemesi halinde sorumlu tutulacak kişi değiştiğinden, bir başka ifadeyle borcun artık nitelik
değiştirdiği kabul edildiğinden, eski borcun sona erdiği, yeni bir borç doğduğu, eski borçlunun sorumluluğunun
da ortadan kalktığı neticesine varıldığından yenilenen bu borcun ödenmemesi halinde, önce asıl borçlu şirkete, şirketten tahsil
edilemeyeceğinin anlaşılması durumunda da yapılandırma ve yapılandırma üzerine belirlenen yeni vade tarihlerinde asıl
borçlu şirketin temsilcisi veya ortağına yönelinmesi gerekmektedir.»
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Kanunda Belirtilen Oran ve Tutarlardan Daha Yüksek 
Artırımda Bulunulması – 1/2

• Danıştay 4. Daire’nin, E.2016/7819, K.2017/1099 sayılı kararı

«Olayda, davacı tarafından yasal zorunluluk olmaksızın tamamen kendi belirlediği tutarlar üzerinden matrah
artırımı bildiriminde bulunularak buna göre tahakkuk ettirilen vergilerin sonradan daha düşük tutarlı matrahla
düzeltilmesinin istenilmesi 213 sayılı VUK’un yukarıda açıklanan 116,117 ve 118 inci maddelerinde belirtilen vergi hataları
kapsamında olmayıp hukuki yorumla çözümlenebilecek ihtilaf niteliğinde olduğundan, ayrıca 6111 s. Kanun’da öngörülen
başvuru süresi geçtikten sonra bu Kanun'dan yararlananların beyan ve bildirimlerinden vazgeçmeleri mümkün
bulunmadığı gerekçeleriyle davanın reddi gerekirken, davanın kabulüne karar veren Vergi Mahkemesi kararında hukuka
uygunluk bulunmamaktadır.»

• İzmir BİM 3.VDD, E.2019/2867, K.2020/217 sayılı kararı

«Davacı tarafından yasal süresi içerisinde verilen yıllık beyannamede gösterilen matrahın 7143 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda
artırılması halinde söz konusu Kanundan faydalanması yine Kanun gereği olduğu dikkate alındığında, ilgili yılın matrahının
Kanunda belirtilen oranlardan fazla artırılmasının davacı yönünden herhangi bir hukuki yararı bulunmadığı
tartışmasız bulunmaktadır. Bu haliyle 7143 sayılı Kanun kapsamında verilen beyannamede Kanunda belirtilen oranların
üzerinde kalan matrah kısmı üzerinde fazladan vergi tahakkuk ettirilmesi işleminin vergi hatası kapsamında
değerlendirilebileceği sonucuna ulaşıldığından, fazladan arttırılan miktarlara ilişin kısmın asgari matrah arttırım düzeyi
doğrultusunda düzeltilmesi talebiyle davacının yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin davalı idare işleminde hukuka uyarlık
görülmemiştir..»
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Kanunda Belirtilen Oran ve Tutarlardan Daha Yüksek 
Artırımda Bulunulması – 2/2

• Danıştay 4. Daire, E.2020/2183, K.2020/3476 sayılı kararı

«…davacı şirket tarafından verilen beyannamede 2017 kurumlar vergisi matrahının %15’inin beyan edilmesi gerekirken, sehven, 
tamamının beyan edildiğinden bahisle, hata yapıldığı açıklanarak düzeltilmeye çalışılması hususu dikkate alındığında, davacı
şirketin 7143 sayılı Kanunun 5/1-a bendinde yer alan asgari matrah oranını beyan etmek istediği, ilgili Kanun hükmü gereği dava
konusu dönemde ticari hayatın olağan akışına uygun olarak davacının 2017 kurumlar vergisi matrahının %15’ini beyan
etme olanağı varken, %100 oranında matrah artırımında bulunmasının da ticari hayatın olağan akışına aykırı
olduğu, bu haliyle de yapılan matrah artırım oranının sehven yazıldığının kabulü gerekmekte olup, davalı idareye yapılan
başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmakla, aksi yöndeki Vergi Dava Dairesi kararında
hukuki isabet görülmemiştir...»
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Sahte Belge Düzenleme Fiili Nedeniyle İncelemesi Devam 
Edenlerce Yapılan Matrah Artırımı – 1/2

• İzmir BİM 3.VDD, E.2019/2867, K.2020/217 sayılı kararı

«…davacının 7143 sayılı Kanun'un 5. maddesinden faydalanarak 2015,2016 ve 2017 yılları için kurumlar vergisi yönünden
elektronik ortamda beyanname vererek matrah artırımından yararlandığı ve 17.08.2018 tarih ve 2018...207 sayılı tahakkuk fişi ile
vergilerini tahakkuk ettirdiği, ancak … VD Müdürlüğü'nün 01.11.2018 tarih ve 970911 sayılı işlemle davacı hakkında, sahte belge
düzenleme yönünden devam eden vergi incelemesi bulunduğundan bahisle, davacının matrah artırımının iptal edildiğinin davacıya
tebliği üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İncelemeye başlama tutanağında mükellefin imzasının bulunmadığı durumlarda, tutanağın vergi dairesi 
kayıtlarına intikal etmesi sonrasında, vergi dairesince, incelemeye başlama tutanağının bir örneğinin ayrıca 
mükellefin bilinen adresine, tutanakta imzası bulunmayan mükellefi, hakkında başlatılan vergi incelemesinden 
haberdar etmeye yönelik bir idari prosedür olduğu ve incelemeye başlama tarihine bir etkisinin bulunmadığı 
sonucuna varılmaktadır.»
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Sahte Belge Düzenleme Fiili Nedeniyle İncelemesi Devam 
Edenlerce Yapılan Matrah Artırımı – 2/2

• İstanbul BİM 4.VDD, E.2019/2874, K.2020/728 sayılı kararı

«…matrah artırımında bulunamayacak mükellef sorgulama sayfası çıktısında, davacı hakkında 08.01.2018 
tarihinde "sahte belge düzenleme" fiiline yönelik vergi incelemesi başlatıldığı bilgisinin yer aldığı; ancak, ara karar 
ile….,incelemeye başlama tutanağının bir örneğinin gönderilmesinin istenildiği, ayrıca incelemeye başlama tutanağı davacının
yokluğunda tanzim edilmiş ise, incelemeye başlama tutanağının davacıya tebliğ edilip edilmediğinin sorulduğu, 02.03.2020 tarihli
ara karar cevabı ve eklerinde, incelemeye başlama tutanağının davacıya tebliğ edildiğine dair herhangi bir bilgi ve
belgenin bulunmadığının belirtildiği, dolayısıyla davacının matrah artırımı talebinde bulunduğu 17/08/2018 
tarihi itibari ile hakkında 213 sayılı Kanun'un 140. maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak başlatılmış
matrah artırımına engel teşkil edebilecek bir vergi incelemesinin bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde
hukuka uyarlık bulunmamıştır..»
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KDV Matrah Artırımı Yapılsa Dahi Devren KDV Yönünden 
Tarhiyat Yapılabileceği

• DVDDGK’nun, E.2019/1867, K.2020/764 sayılı kararı

«…Davacının 2011 yılı için 6736 sayılı Kanun kapsamında katma değer vergisi yönünden matrah artırımında
bulunmasının 2010 yılından devreden katma değer vergisinin azaltılmasından kaynaklanan 2011 yılının Şubat
dönemine ilişkin cezalı tarhiyata bir etkisinin olmayacağı açık olduğundan, anılan dönem için matrah artırımda
bulunulmasının tarhiyatı hukuka aykırı kılacağı yönündeki vergi mahkemesi kararına yöneltilen istinaf isteminin reddi
yolundaki temyize konu kararda bu yönüyle de hukuki isabet bulunmamaktadır..»
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KV Matrah Artırımı Yapılması Durumunda Kar Dağıtım 
Stopajı Tarhiyatı Yapılamayacağı

• Malatya Vergi Mahkemesi’nin, E.2020/756, K.2021/135 sayılı kararı

«…yasal defter ve belgeleri incelenmeden, emsal fiyat ve bedel araştırılmadan, kurumların ilişkili kişisinin kimler olduğu, 
ilişkili kişileriyle aralarında mal veya hizmet alımı ya da satımım bulunup bulunmadığı, bu işlemlerle ilgili bedel veya fiyatın
emsallerine uygun bulunup bulunmadığı hususları yönünden vergi incelemesi yapılmadan transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü kazanç dağıtımının tespiti mümkün bulunmadığından…6736 sayılı Kanun'un ''Matrah ve vergi artırımı'' başlıklı 5. 
maddesinin 1. fıkrasında tanzim olunan ''kurumlar vergisi matrah artırımında bulunan mükellefler hakkında
artırımda bulunulan yıllar için kurumlar vergisi kapsamında inceleme yapılamayacağı'' yönündeki hükme aykırı
olarak yapılan vergi incelemesi uyarınca düzenlenen vergi tekniği raporu dayanak alınmak suretiyle …tarh edilen kurum stopaj
vergisinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. ...»
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Borçların Yapılandırılmasının Matrah Artırımında İndirimli 
KV Oranına Etkisi

• İzmir BİM 3.VDD’nin, E.2019/2633, K.2019/2997 sayılı kararı

«…kanun hükmünü aştığı açık olan Genel Tebliğin vergilerin kanuniliği ilkesi karşısında uygulama alanı bulması olanaksız 
olduğundan, matrah artırımında bulunduğu yıl için Kanun’un 2. ve 3. maddelerinden yararlanılmadığı ihtilafsız 
olan davacının, %15 yerine %20 oranı üzerinden vergilendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka 
uyarlılık görülmemiştir...»
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Kayıtlarının

İşletme

Düzeltilmesi
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Kayıtlarda Olmayan- İşletmede Olan
Emtia, Makine, Teçhizat, Demirbaş

KDV Beyanı KDV’nin durumu Pasifte Ayrılacak Karşılık

Emtia
(150-151-152-153)

İlgili KDV oranının yarısı 
(% 0,5/%4/% 9)

Sorumlu Sıfatı ile 31 Ağustos 2021 
tarihine kadar envanter listesi ile 

beyan ve ödeme

İndirim 
İade 

525 hesaba kayıt 
Tasfiye/ Ortaklara dağıtım durumunda 

vergilendirilmez.

Makine - Teçhizat -
Demirbaş

İndirilemez
Gider

Birikmiş amortisman addolunur 
Amortisman ayrılamaz
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Satış bedeli, kayıtlı 
değerinden düşük 

olamaz. Aksi halde fark 
tutarı KKEG olacaktır.

ÖTV’nin konusuna 
giren mallar için beyan 
tarihindeki miktar ve 

emsal bedel üzerinden 
geçerli ÖTV ödenir

Teslimi KDV’den 
istisna olan mallar 

(yem, gübre, hurda) 
için bu uygulamadan 

yararlanılamaz.

Ba Formu beyanı 

Belgesiz mal 
bulundurulduğu 

gerekçesi ile cezalı KDV 
tarhiyatı yapılamaz
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Kayıtlarda Olan - İşletmede Olmayan
Emtia, Makine, Teçhizat, Demirbaş

1 no’lu KDV beyannamesi ile beyan
Defaten veya 3 eşit taksitle ödeme 
Taksitli ödeme opsiyonunda Ek:21 Beyannamesi
Devreden KDV yeterli ise KDV ödemesi çıkmaz

Malın önceki dönemlerde belgesiz satıldığı gerekçesi ile tarhiyat 
yapılamaz

Bs formu beyanı

Son tarih: 31 Ağustos 2021
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Fatura düzenlenerek gelir ve hesaplanan KDV kaydı 
Toplam tutar: KKEG 

«Muhtelif Alıcılar» adına düzenlenecek faturada malın bedeli
• Emtia: Kayıtlardaki benzer malların gayrisafi kar oranı 
• Makine teçhizat demirbaş: Rayiç bedel
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Kasa Mevcudu & Ortaklardan Alacaklar

31.12.2020 tarihli bilançoda bulunması gerekir
Özel hesap dönemi için 2020 içerisinde biten hesap 

dönemi dikkate alınır

Beyan edilen tutarlarla ilgili kar dağıtımına yönelik 
tarhiyat yapılmaz

%3 Vergi 
31 Ağustos 2021 tarihine kadar beyan ve ödeme

Gider kaydedilen tutarlar (%3 vergi dahil) KKEG
«296-Geçici Hesap» kullanılabilir.
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Kasa bakiyesi 
Ortaklardan Alacaklar (net)

Beyan tarihi itibarıyla kalan bakiye ile sınırlı



Taşınmaz ve 
Amortismana Tabi 

İktisadi Kıymetlerde 
Yeniden Değerleme
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Taşınmaz ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde Yeniden 
Değerleme

Kapsamda Olan Sabit Kıymetler

✓ Taşınmazlar (sat-kirala-geri al 
işlemine veya kira sertifikası ihracına
konu edilen hariç)

✓ Amortismana tabi tüm iktisadi 
kıymetler

* 9 Haziran 2021 itibarıyla aktife kayıtlı

Kapsam Dışı Mükellefler

➢ Dar mükellefler

➢ Finans ve bankacılık sektöründe

faaliyet gösterenler

➢ Sigorta ve reasürans şirketleri

➢ Emeklilik şirketleri ve emeklilik

yatırım fonları

➢ Münhasıran sürekli olarak

işlenmiş altın, gümüş alım-

satımı ve imali ile iştigal edenler

➢ Kayıtlarını Türk para birimi

dışında başka bir para birimiyle

tutmalarına izin verilenler

Değerlemeye Tabi Değer

VUK hükümlerine göre kayıtlı değer 
▪ Enflasyon muhasebesi sonrası değer
▪ Maliyet bedeli
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Yeniden Değerleme

(VUK Geçici 31. Madde)

İktisadi kıymetler ve birikmiş

amortismanının kayıtlı değerlerinin

enflasyon katsayısı oranında artışı

İhtiyarilik

✓ Yeniden değerlemeye tabi tutmama
✓ Yeniden değerlemeye kısmen tabi 

tutma
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Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde Yeniden Değerleme

Yeniden Değerleme

Kaysayı

▪ İktisadi kıymetler ve birikmiş amortismanın enflasyon katsayısı oranında artışı

▪ Değer artışının «522- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları» hesabına kaydı

▪ 31.12.2004 öncesi iktisap edilen SK  : Mayıs 2021 Yİ-ÜFE/ Ocak 2005 ÜFE
▪ 31.12.2004 sonrası iktisap edilen SK: Mayıs 2021 Yİ-ÜFE/ İktisap edildiği ayı izleyen ay Yİ-ÜFE

Vergi maliyeti
▪ Değer artışı üzerinden %2 vergi
▪ Hesaplanan vergi gider yazılamaz, kurumlar vergisinden mahsup edilemez
▪ Fon, ortaklara dağıtılırsa/ başka hesaba alınırsa kurumlar vergisine tabi (Sermayeye ilave edilebilir)
▪ Zamanında ödeme yapılmaz ise bu hükümlerden yararlanılamaz

Beyan ve Ödeme 
▪ 31.12.2021 tarihine kadar beyan
▪ 3 eşit taksitte ödeme (İlk taksit beyan süresi ve sonrakiler takip eden 2. ve 4. ay)

Fayda

▪ İktisadi kıymetlerin daha gerçekçi değerlerle gösterimi
▪ Bilançoların iyileştirilmesi/ kredibilite
▪ Örtülü Sermaye limitinin artışı
▪ Finansman gider kısıtlaması oranının azalması
▪ Sermaye Yeterliliği /Teknik İflas İyileştirmesi
▪ Satış kazancının fon tutarı kadar düşük gerçekleşmesi
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Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde Yeniden Değerleme
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YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
2021 583,38 590,52 614,93 641,63 666,79

2020 462,42 464,64 468,69 474,69 482,02 485,37 490,33 501,85 515,13 533,44 555,18 568,27

2019 424,86 425,26 431,98 444,85 456,74 457,16 452,63 449,96 450,55 451,31 450,97 454,08

2018 319,6 328,17 333,21 341,88 354,85 365,6 372,06 396,62 439,78 443,78 432,55 422,94

2017 284,99 288,59 291,58 293,79 295,31 295,52 297,65 300,18 300,9 306,04 312,21 316,48

2016 250,67 250,16 251,17 252,47 256,21 257,27 257,81 258,01 258,77 260,94 266,16 274,09

2015 236,61 239,46 241,97 245,42 248,15 248,78 247,99 250,43 254,25 253,74 250,13 249,31

2014 229,1 232,27 233,98 234,18 232,96 233,09 234,79 235,78 237,79 239,97 237,65 235,84

2013 206,91 206,65 208,33 207,27 209,34 212,39 214,5 214,59 216,48 217,97 219,31 221,74

2012 203,1 202,91 203,64 203,81 204,89 201,83 201,2 201,71 203,79 204,15 207,54 207,29

2011 182,75 185,9 188,17 189,32 189,61 189,62 189,57 192,91 195,89 199,03 200,32 202,33

2010 164,94 167,68 170,94 174,96 172,95 172,08 171,81 173,79 174,67 176,78 176,23 178,54

2009 155,16 156,97 157,43 158,45 158,37 159,86 158,74 159,4 160,38 160,84 162,92 163,98

2008 143,8 147,48 152,16 159 162,37 162,9 164,93 161,07 159,63 160,54 160,49 154,8

2007 135,09 136,37 137,7 138,8 139,34 139,19 139,28 140,47 141,9 141,71 142,98 143,19

2006 123,51 123,83 124,14 126,54 130,05 135,28 136,45 135,43 135,11 135,73 135,33 135,16

2005 114,83 114,81 117,25 119,62 119,23 119,64 119,33 121,4 123,4 124,22 121,4 121,14
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Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde Yeniden Değerleme
Örnek Hesaplama

Mayıs 2011 
Döneminde İktisap 
Edilen SK 

9 Haziran 2021 
Tarihli Kayıtlı 

Değeri 

Katsayı 31 Aralık 2021 
Yeniden 

Değerlenmiş Değeri 

MDV Yeniden
Değerleme

Artışı

Maliyet bedeli 1.000.000 3,51 3.516.454 2.516.454

Birikmiş Amortisman 500.000 3,51 1.758.227 1.258.227

Net Defter Değeri 500.000 3,51 1.758.227 1.258.227

Ödenecek Vergi (%2) 25.164

78

Haziran 2021

Değerleme Öncesi 
Amortisman Gideri

Değerleme Sonrası 
Amortisman Gideri

Amortisman Gideri 
Artışı

Kurumlar Vergisi Etkisi 
(%25)

50.000 175.822 125.823 31.455
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