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Tarih & Sayı: 12/07/2021_167 
 

Yasal Mevzuat   : 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : 9 Haziran 2021 tarihli 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında Matrah Artırımına 
İlişkin Önemli Düzenlemeler 
 
7326 Sayılı Kanun ile matrah artırımına ilişkin olarak düzenlemelere yer verilmişti.  Matrah artırımına ilişkin 
olarak önemli konulara dair özet bilgiler vermek gerekirse; 
 
Gelir Vergisi Kanununun geçici 61. Maddesine (Yatırım indirimi) göre, gelir vergisi tevkifatına tabi kazanç ve 
iratları olan mükellefler; vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmamaları için, bu kazanç ve iratlara ilişkin ilgili 
yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahları ile birlikte yatırım indirimi tevkifatını da artırmak 
zorundadırlar. 
 
Matrah ve vergi artırımının doğru beyan edilmemesi veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, 
ilk taksit süresinin sonunda tahakkuk edilmiş sayılır. 
 

 Tahakkuk eden vergi, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte (ilk iki taksitin süresinde 
ödenmesi şarttır) Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmediği takdirde matrah artırımı 
hükümlerinden faydalanılamayacaktır. 

 
 Yıl içinde işe başlama ya da işi bırakma halinde faaliyette bulunulan kıst dönem için (ay kesirleri tam ay 

olarak dikkate alınmak suretiyle) artırımda bulunulacağından işe başlama veya işi bırakma nedeniyle 
Asgari matrahın tespitinde ilgili yıl içinde faaliyette bulunulan kıst döneme ilişkin ay sayısının belirtilmesi 
gerekmektedir. 

 
 Artırılan matrah, ilgili yıllarda Beyan Edilen Matrah tutarına 2016 takvim yılı için %35, 2017 takvim yılı 

için %30, 2018 takvim yılı için %25, 2019 takvim yılı için %20 ve 2020 takvim yılı için %15 oranlarının 
uygulanması sonucu bulunan tutardan az olamaz. 

 
 Asgari Matrah Tutarları, 2016 takvim yılı için 94.000, 2017 takvim yılı için 99.600 TL, 2018 takvim yılı için 

105.800 TL, 2019 takvim yılı için127.500 TL’den az olamaz. (Zarar edilmiş olması veya indirim ve istisnalar 
nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halleri dâhil) 

 
 Uygulanacak vergi oranı %20’dir. Ancak, artırımda bulunulan yılda vergilerini kanuni süresinde beyan 

edip süresinde ödeyen ve bu vergi türleri için 7326 sayılı Kanunun 2inci ve 3üncü maddelerinden 
yararlanmayan mükellefler için bu oran %15 olarak uygulanacaktır. 

 
Söz konusu kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 

7326 Sayılı Kanun 
 
 

*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya 
da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında 
bulunulamaz. 


