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SİRKÜLER 2021/04 
 

Matrah-Vergi Artırımı ve Borç Yapılandırmasında Süre Uzatımı 
   
“7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun” kapsamında aşağıda sıralanan düzenlemeler için öngörülen başvuru süresi 31.08.2021 
tarihinden itibaren 1 ay (30.09.2021)  uzatılmıştır. 
 
Ayrıca kanunda öngörülen ilk taksit ödeme süresi de 30.09.2021 tarihinden itibaren 1 ay 
(31.10.2021) uzatılmıştır. 
 
Kanun kapsamında yararlanılabilecek düzenlemeler; 
 

 Kesinleşmiş Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması 
  

Vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi, vergi cezalarının kanunda belirtilen şartlar dahilinde 
başvurulması durumunda yeniden yapılandırılması ve talep edilmesi halinde taksitlendirilmesini 
öngörmektedir.  
 

 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar Yapılandırılması 
 
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla dava safhasında bulunan vergi, vergi cezalarının kanunda belirtilen 
şartlar dahilinde, davadan vazgeçilmesi halinde davanın durumuna göre belirli bir kısmında 
vazgeçilmesini öngörmektedir. 
 

 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler 
 

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde, 
tamamlanamamış olan vergi incelemeleri sonucunda tarh edilecek vergi, vergi cezalarının bir 
kanunda belirtilen oranlarda tahsilinden vazgeçilmesini öngörmektedir. 
 

 Matrah ve Vergi Artırımı 
 
Kanunda belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, 
kendileri hakkında artırımda bulunulan kanun kapsamında ki yıllar olan 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 yılları için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için 
daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaması öngörülmektedir. 
 
 
 
 
 



 
 İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi 

 
- İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar 
 
Beyan edilen; makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı 
esas alınarak katma değer vergisi ödenerek kayıtlara alınması öngörülmektedir. 
 
- Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar 
 
İşletmede olmayan makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların rayiç bedellerini dikkate alarak fatura 
düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlardan çıkarılması 
öngörülmektedir. 
 
- Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar 
 
Beyan edilen kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar tutarı üzerinden %3 oranında hesaplanan 
verginin ödenmesi ile kayıtlardan çıkarılması öngörülmektedir. 
 
2018 yılında yayımlanan 7143 sayılı kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için matrah ve vergi 
artırımına başvuran mükelleflerin yeni yayımlanacak kanun kapsamında sadece 2018, 2019 ve 2020 
yılları için hesaplanmalıdır. 

 
Saygı ve sevgilerimizle, 
 

          Ali YERLİ 

Yeminli Mali Müşavir 

 


