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2013- 2017 vergi dönemi için matrah arttıranlar denetlenmeyecek 

Bugün geriye dönük olarak 2013- 2017 yıllarını kapsayan 5 vergilendirme dönemi için matrah

yani beyan ettikleri vergiye esas rakamlarda artırımda bulunan mükelle�erin artırımda

bulundukları vergi türleri ve dönemleri için defter ve belgeleri incelenmeyecek ve haklarında

vergi cezaları uygulanmayacak. 

Mükelle�er; gelir, kurumlar, katma değer, gelir vergisi stopaj ve kurumlar vergisi stopajı

matrahlarını arttırabilecekler. Bu sayılan vergi türleri dışındaki diğer vergiler için vergi ve

matrah artırımında bulunulması söz konusu olmayacaktır. 

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? 

Elektronik ortamda beyanname ve bildirim vermek zorunda olanlar elektronik ortamda;

elektronik ortamda beyanname vermek zorunda olmayanlar ise; gelir, kurumlar veya katma

değer vergileri bakımından bağlı oldukları veya muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi

dairelerine 31 Ağustos 2018 akşamına kadar kâğıt ortamında baş vuruda bulunabilecekler. 

Beyanname vermekle birlikte zarar, indirim ve istisnalar nedeniyle matrah ve vergi beyan

etmeyen ya da ilgili yıllarda faaliyette bulunup gelir elde ettiği halde bu faaliyet ve gelirlerini

beyan dışı bırakanlar da matrah ve vergi artırımı yapabileceklerdir. 

İNDİRİMLİ MATRAH ARTIRIMI 

Matrah artırımında bulunulan yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini süresi içinde

beyan etmiş, bu beyannameme üzerinden tahakkuk eden damga vergisi dâhil vergisini taksit

süreleri içinde ödemiş, uyuşmazlık konusu alacaklar dâhil olmak üzere birikmiş borçları ile

ihtila�ı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanmamış uyumlu mükelle�er için gelir/kurumlar

vergisi matrah artırımında uygulanacak vergi oranı %15 indirimli olarak uygulanacaktır. 

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUM 

Katma değer vergisi mükelle�eri, ilgili yıllarda her bir vergilendirme dönemi için verdikleri

beyannamelerdeki “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarların yıllık

toplamı, Kanunda belirtilen artırım oranlarında arttırarak hesaplayacaklar. Hesapladıkları

KDV’yi artırmaları ve peşin ya da en çok 6 eşit taksitte halinde KDV için vergi incelemesi ve vergi

tarhiyatı yapılmayacaktır. 

Artırım oranları ise yıl/aylara göre 2013 için %3,5; 2014 için %3; 2015 için %2,5; 2016 için %2 ve

2017 için ise % 1,5 olarak uygulanacaktır. 

2013-2017 yıllarında hiç beyanname vermemiş, ya da en fazla iki dönem için KDV beyannamesi

vermiş olan mükelle�er, artırdıkları gelir veya kurumlar vergisi matrah tutarı üzerinden %18
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oranında hesaplanacak KDV’yi, belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, KDV artırım

hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 

KESİNTİYE TABİ GELİRLERİN ARTIRIMI 

Vergi mükelle�eri 2013-2017 yılları için beyan ettikleri; ücret, serbest meslek erbabı, yıllara

yaygın inşaat ve onarım isleri, kira, çiftçiler ile vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler

üzerinden tevkif ederek muhtasar beyanname ile beyan ettikleri gelir (stopaj) vergileri için de

artırımdan yararlanabilecekler. Bu ödemelere 2013 yılı için %6, 2014 yılı için %5, 2015 yılı için

%4, 2016 yılı için %3 ve 2017 yılı için ise % 2 olarak uygulanacak. 

BEYANI, PEŞİN YA DA TAKSİTLE ÖDEME 

Matrah ve vergi artırımı bildiriminde bulunacak mükelle�er; artırıma ilişkin vergi tutarlarını 1

Ekim 2018 tarihine kadar ödeyebilecekler. (30.9.2018 tarihi Pazar gününe denk geldiği için) Bu

tarihe kadar (bu tarih dâhil) katsayı uygulanmadan peşin ödeyebilirler. Mükelle�er isterlerse 6

taksit seçeneğini de seçebilirler. İkişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksiti seçerlerse borç

miktarına Kanunda belirtilen (1,045) katsayısı uygulanacaktır. 

DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR 

Matrah veya vergi artırımı bildirimleri için damga vergisi alınmayacak, geçici vergi de

hesaplanmayacaktır. 

Matrah ve vergi artırımına ilişkin ödenecek tutarlar, suresinde ödenmediği takdirde gecikme

zammı ile birlikte takip ve tahsil edileceği gibi; matrah ve vergi artırımı yaptıkları vergilendirme

dönemleri için artırım hükümlerinden yararlanamayacaklar. Haklarında vergi incelemesi yapıla

bilinecektir. 

Matrah ve vergi artırımı dolayısıyla ödenen bu vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek,

indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır.

Sabri Arpaç
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