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Başta vergi ve sigorta primi olmak üzere devlete olan borçların ödenmesinde kolaylık getiren
“borç yapılandırması, stok beyanı ve kısmi af kanununa” ilişkin gelişmeler Türk ekonomisinin
tüm aktörlerini ve milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011 ve sonraki yıllar için yapılandırmadan resmi olmayan açıklamalara göre
“50 milyar lira”ya yakın bir gelir bekliyor.
Kanun kapsamına giren alacaklar; 31.12.2010 tarihinden önce tahakkuk eden ve kesinleşen alacakları
kapsıyor. Bu tarih SGK alacakları için 2010 Kasım ve öncesi için geçerli.
Kanunun getirdiği kolaylıklar 4 ana başlıkta düzenleniyor:
1. Tahsilatın hızlandırılması(ödemelerin kolaylaştırılması)
2. Matrah ve vergi artırımı
3. Stok beyanı ve bilanço düzeltilmesi
4. SGK’ya borçlarının yapılandırılması
Borç Nasıl Yapılanacak?
Yasaya göre sözgelimi 2006 yılında devlete 100 bin lira vergi borcu olan bir mükellef için peşin ödeme
yaparsa son 4 yıldaki gecikme zammı ve gecikme faizi siliniyor. Sadece ana para borcuna 4 yıllık TEFE
veya TÜFE artışı ilave edilecek.
Taksit Ġmkanı Var mı?
Belirlenen yeni borç tutarları için yasanın tanımladığı tarihi kadar başvuruda bulunulabilecek istenirse
taksit yapılacak. 6 ila 18 taksitte 12 ila 36 ayda ödenme imkanı var. Buna göre mükellef hangi sürede
taksitlendirmeyi seçmişse borcu, enflasyon güncellemesinin ardından ilgili katsayı ile çarpılarak
taksitlendirilecek.
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YAPILACAK ÖDEMEDE TAKSĠT VE KATSAYI HESABI
ay (2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için
1,05
ay (2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için
1,07
ay (2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için
1,10
ay (2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit)için
1,15

“KesinleĢmiĢ kamu alacaklarında” ne ödeneceğini ise birkaç başlıkta toplamak mümkün. Buna
göre “alacak asıllarının tamamı”, “SGK’nın verdiği idari para cezalarının yüzde 50’si”,
“Alacak aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50’si” ödenecek. Tüm bu borçlarda borcun
güncellenmesinde; gecikme faizi, zammı ve cezası yerine TEFE/ÜFE oranı kullanılacak.
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KESĠNLEġMĠġ KAMU ALACAĞINDA KOLAYLIĞIN ALACAK TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI
TAHSĠLĠNDEN VAZGEÇĠLECEK
KISIM
Genel esaslara göre hesaplanan
Vadesi geldiği halde ödenmemiş
Vergi aslının tamamı ile
faiz, Gecikme faizi, gecikme
olan ya da ödeme süresi henüz
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak zammı ve vergi cezaları gibi fer’i
geçmemiş bulunan
vergi aslı üzerinden hesaplanacak amme alacakları ile vergi
vergiler/gümrük vergileri
tutar
cezalarına uygulanan gecikme
zamlarının tamamı
Beyana dayanan ve beyan edildiği halde
Vergi aslının tamamı ile
Genel esaslara göre hesaplanan
ödenmemiş olan veya ödeme süresi
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak
gecikme zammı gibi fer’i amme
henüz geçmemiş alacaklar
vergi aslı üzerinden hesaplanacak
alacakları
tutar
Genel esaslara göre hesaplanan
gecikme faizi, gecikme zammı ve
Asılları tamamen ödenmiş olmakla
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak
vergi cezaları gibi fer’i amme
birlikte, sadece vergi aslına bağlı fer’i
vergi aslı üzerinden hesaplanacak
alacakları ile vergi cezalarına/idari
alacaklar
tutar
para cezalarına uygulanan
gecikme zamlarının tamamı
Asılları tamamen ödenmiş olanlar dahil
Asla bağlı olarak kesilen vergi
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak
asla bağlı olarak kesilen vergi
cezaları/idari para cezaları ve bu
vergi aslı üzerinden hesaplanacak
cezaları/idari para cezaları
cezalara bağlı gecikme zamlarının
tutar
tamamı
Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci
Vergi aslının tamamı ile
Vergiye bağlı pişmanlık zammı,
maddesinde yer alan pişmanlık
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak
vergi ziyaı cezası gibi fer’i
hükümlerine göre beyan edilen matrahlar vergi aslı üzerinden hesaplanacak
alacakların tamamı
üzerinden tahakkuk eden alacaklar
tutar
Vergi Usul Kanunu uyarınca ikmalen,
Vergi aslının tamamı ile
re’sen ya da idarece yapılan tarhiyata
Vergiye bağlı gecikme faizi,
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak
ilişkin olarak dava açılmaksızın kesinleşen
gecikme zammı ve vergi ziyaı
vergi aslı üzerinden hesaplanacak
alacaklar
cezası gibi fer’i alacakların tamamı
tutar
KAPSAMA GĠREN ALACAK

Tecilli alacaklar

Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma
hükümlerine göre kesinleşen alacaklar

Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya
da ödeme süresi henüz geçmemiş
bulunan ve bir vergi aslına bağlı
olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları
İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle
kesilmiş olan vergi cezaları
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ÖDENECEK KISIM

Vergi aslının tamamı ile
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak
vergi aslı üzerinden hesaplanacak
tutar
Vergi aslının tamamı ile
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak
vergi aslı üzerinden hesaplanacak
tutar

Genel esaslarla hesaplanan
Gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i amme alacakları
Vergiye bağlı gecikme faizi,
gecikme zammı ve vergi ziyaı
cezası gibi fer’i alacakların tamamı

Cezaların % 50’si ile
Cezaların % 50’si ve gecikme
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak
zammı
hesaplanacak tutar
Cezaların % 50’si ile
Cezaların % 50’si ve gecikme
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak
zammı
hesaplanacak tutar

Gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın
kesilmiş olan idari para cezaları

2010 yılına ilişkin geçici vergiye ilişkin
gecikme zamları
İhtirazi kayıtla verilen beyannameler
üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler
Motorlu Taşıtlar Vergisi ve bu vergiye
ilişkin gecikme zammının kanuna göre
ödenmesi sırasında yapılacak işlemler

Belediyelerin ücret ve su bedeli alacakları
Büyükşehir belediyeleri su ve
kanalizasyon idarelerinin su ve atık su
bedeli alacakları

Cezaların % 50’si ile
Cezaların % 50’si ve gecikme
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak
zammı
hesaplanacak tutar
Vergi aslının ödeme şartı
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak aranmaksızın genel esaslara göre
hesaplanacak tutar
hesaplanan
gecikme zamlarının tamamı
Vergi aslının tamamı ile
Vergiye bağlı pişmanlık zammı,
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak
vergi ziyaı cezası gibi fer’i
vergi aslı üzerinden hesaplanacak
alacakların tamamı
tutar
Vergi aslının tamamı ile
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak Vergiye bağlı gecikme zammı,
vergi aslı üzerinden hesaplanacak gecikme faizinin tamamı
tutar
Alacağın tamamı ile bu alacak
Bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz,
üzerinden TEFE/ÜFE aylık oranı
gecikme faizi, gecikme zammı gibi
esas alınarak hesaplanan tutar
fer’i amme alacaklarının tamamı
Alacağın tamamı ile bu alacak
üzerinden TEFE/ÜFE aylık oranı
esas alınarak hesaplanan tutar

Bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i alacakların tamamı

SGK Borcu Hafifleyecek!
KesinleĢmemiĢ ve ihtilaflı borçlara da ödeme kolaylığı geliyor. SGK borçları için gecikme
zammı ve cezası yerine TEFE/TÜFE güncellemesi yapılacak.
“Borç Yapılandırması, Stok Beyanı ve Kısmi Af Kanunu”, kesinleşmemiş veya ihtilaflı borçların
ödenmesini de bir düzene bağlıyor.
Burada da aşamalı bir sistem söz konusu. İhtilafın bulunduğu safhaya göre “alacak asıllarının”
yüzde 50 veya 20’si, “Asla bağlı olmayan” cezaların yüzde 25’i veya 10’u, dikkate alınacak ve
gecikme faizi ve zammı yerine TEFE/ÜFE ile borç güncellendirilerek hesaplanacak tutar ödenecek.
”Vergi aslına bağlı” olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme cezası, gecikme zammı,
gecikme faizi, faiz gibi fer’i alacaklardan vazgeçilecek.
Ayrıca SGK’nın prim alacak asıllarında ise herhangi bir indirim yapılmayacak, ancak idari para
cezalarının yüzde 25’i ile gecikme zammı ve gecikme cezası yerine TEFE/ÜFE hesabına göre
güncelleme yapılarak bulunacak tutar ödenecek.
Ġnceleme ve Tarhiyat AĢamasındaki Vergiler Ne Olacak?
İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler de ödeme kolaylığından faydalanabilecek. Kanunda
belirlenen tutar için, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuru yapmak
gerekiyor. İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemlerle altı
eşit taksitte ödenme yapılabilecek.
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ÖDENMESĠ GEREKEN TUTAR NASIL HESAPLANACAK?
- Tarh edilen verginin %50’si ile
- Bu tutar üzerinden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe
kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarı ile
- Bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine dava
açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi
tutarı.

KESĠNLEġMEMĠġ VEYA ĠHTĠLAFLI BORÇLARIN SAFHALARA GÖRE ÖDEME KOLAYLIĞI
KAPSAMA GĠREN ALACAK
ÖDENECEK KISIM
TAHSĠLDEN VAZGEÇĠLECEK KISIM
İlk derece mahkemesinde dava açılmış
veya dava açma süresi geçmemiş
vergiler/gümrük vergileri

Bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraza
veya Danıştay nezdinde temyize konu
edilmiş ya da bu mercilerde dava açma
süresi geçmemiş alacaklara ilişkin olarak
verilmiş en son kararın terkin kararı
olması halinde
Bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraza
veya Danıştay nezdinde temyize konu
edilmiş ya da bu mercilerde dava açma
süresi geçmemiş alacaklara ilişkin olarak
verilmiş en son kararın tasdik veya
tadilen tasdik kararı olması halinde

Verilmiş en son kararın bozma kararı
olması halinde

Vergilerin/gümrük
vergilerinin % 50’si ile
TEFE/ÜFE aylık oranı
esas alınarak bu tutar
üzerinden hesaplanacak
tutar
Vergilerin/gümrük
vergilerinin % 20’si ile
TEFE/ÜFE aylık oranı
esas alınarak bu tutar
üzerinden hesaplanacak
tutar
Tasdik edilen
vergilerin/gümrük
vergilerinin tamamı ile
TEFE/ÜFE aylık oranı
esas alınarak bu tutar
üzerinden hesaplanacak
tutar
Vergilerin/gümrük
vergilerinin % 50’si ile
TEFE/ÜFE aylık oranı
esas alınarak bu tutar
üzerinden hesaplanacak
tutar

Verginin/gümrük vergisinin ödenmiş
olmasına rağmen sadece vergi
cezalarına/ gümrük yükümlülüğü ile ilgili
idari para cezalarına ilişkin dava açılmış
olması halinde
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Vergilerin/gümrük vergilerinin % 80’i ile
bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi
cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara
bağlı gecikme zamlarının tamamı
Tasdik edilen vergilerin/gümrük
vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı ve asla bağlı olarak
kesilen vergi cezaları/idari para cezaları
ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının
tamamı
Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si ile
bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi
cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara
bağlı gecikme zamlarının tamamı

Asla bağlı cezaların tamamı ile bunlara
bağlı gecikme zamlarının tamamı

Vergi aslına bağlı olmadan kesilen ve ilk
derece mahkemesinde dava açılmış, dava
açma süresi geçmemiş vergi
Cezanın % 25’i
cezaları/gümrük yükümlülüğüyle ilgili
idari para cezaları
Vergi aslına bağlı olmadan kesilen ve
yargının terkin kararı verdiği vergi
cezaları / gümrük yükümlülüğü ile ilgili
idari para cezaları

Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si ile
bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi
cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara
bağlı gecikme zamlarının tamamı

Cezanın % 10’u

Cezanın % 75’i

Cezanın % 90’ı

Vergi aslına bağlı olmadan kesilen ve
yargının tasdik kararı verdiği vergi
cezaları / gümrük yükümlülüğü ile ilgili
idari para cezaları
İştirak, teşvik ve yardım fiilleriyle kesilen
ve ilk derece mahkemesinde dava
açılmış, dava süresi geçmemiş bulunan
vergi ziyaı cezaları
İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle
kesilen ve yargı tarafından terkin kararı
verilmiş olan vergi ziyaı cezaları ( madde
3/6 )
İştirak, teşvik ve yardım fiilleriyle kesilen
ve yargı tarafından tasdik kararı verilmiş
vergi ziyaı cezaları
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
uzlaşma talepli alacaklar

Cezanın % 25’i

Cezanın % 75’i

Cezanın % 25’i

Cezanın % 75’i

Cezanın % 10’u

Cezanın % 90’ı

Cezanın % 25’i

Cezanın % 75’i

Vergilerin % 50’si ile
TEFE/ÜFE aylık oranı
esas alınarak
hesaplanacak tutar

Vergilerin % 50’si ile bunlara bağlı
gecikme faizi, gecikme zammı ve asla
bağlı olarak kesilen vergi cezalarının
tamamı

Vergi BarıĢında En Çok Sorulanlar!
Devlet tüm borçluları yasadan yararlanmaya çağırırken, piyasada denetimlerin sıklaĢacağı
beklentisi hakim. Afta en çok sorulan soruların yanıtları ise belirsizliği ortadan kaldırabilir.
Cumhuriyet tarihinin en büyük tutarlı vergi barışından yararlanacak mükelleflerin her birinin kuşkusuz
özel durumları mevcut. Bu anlamda en çok sorulan 10 soru ise geniş kitleleri ilgilendiriyor.
1. Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Talepli Ġncelemeler Aftan Yararlanabilir mi?
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla Vergi Usul Kanunu’nun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden
yararlanılmak üzere; “BaĢvuruda bulunulmuĢ henüz uzlaĢma günü gelmemiĢ,uzlaĢma
sağlanamamıĢ ancak vergi ve ceza ihbarnameleri Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
tebliğ edilmemiĢ” bulunan alacaklar için aftan yararlanılabilir.
2. PiĢmanlık ya da Kendiliğinden Beyan Ġçin Ödeme Kolaylığı Var mı?
Evet var. Kanuna göre; vergi aslının tamamı alınmakta, bu tutara TEFE/ÜFE aylık oranı uygulanmakta,
diğer taraftan pişmanlık zammı, gecikme faizi, gecikme zammı ve cezaların tamamı kaldırılmaktadır.
3. Aftan Yararlandıktan Sonra Dava Açılabilir mi?
Ödeme kolaylığına ilişkin hükümlerden faydalanan mükellefler bu borç tutarları için daha sonra dava
açamaz, uzlaşma ve cezalarda indirim talebinde bulunamaz.
4. Taksitler Zamanında Ödenmezse Ne Olacak?
Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin bir takvim yılındaen fazla iki defa ödenmemesi veya
eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulmamaktadır.
Süresinde ödenmeyen tutarlar gecikme zammı ile ödenebilecektir. Ancak; bir takvim yılında 2’den
fazla taksidin ödenmemesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybediliyor.
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5. Mükellef Vadesi Yeni Gelen Borcu Ödemezse Taksitler Bozulur mu?
Aftan yararlananların, örneğin 2011’de yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir stopaj vergisi, kurum
stopaj vergisi, KDV ve özel tüketim vergisini mutlaka ödemeleri gerekiyor. Bunun istisnası ise
şöyle:”çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında cari dönem borçlarını ikiden fazla
vadesinde ödememeleri halinde…”
6. Kredi Kartı ile Ödeme Mümkün mü?
Evet mümkün. Bankalar, borçluların kredi kartı ile ödedikleri taksit tutarlarını idareye taksit aylarında
tahsilat kabul edilmek suretiyle aktaracak ve borçlu hesaplarına taksit ayında yansıtacak.
7. Mahsuben Ödeme Yapılabilir mi?
Vergi dairesinden iade alacağı bulunan borçlular, bu alacaklarının kanuna göre vergi dairesine
ödenmesi gereken taksitlerine mahsubunu talep edebileceklerdir.
8. KesinleĢmiĢ SGK Alacaklarına Ödeme Kolaylığı Var mı?
Bu alacaklar ödeme kolaylığı kapsamına alındı. Yasadaki ilgili tarihe kadar başvuruda bulunarak aynı
tarihte tamamen veya ilk taksiti bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak
üzere belirli faiz oranlarıyla 6 ila 18 taksitte 12 ila 36 ayda ödenebilecek.
9. Dava Safhasında veya Dava Açma Süresi Sona ErmemiĢ Ġdari Para Cezaları Kapsama
Giriyor mu?
Bu tip idari para cezaları ödeme kolaylığı kapsamına girmektedir. İdari para cezasının yüzde 25’i ile
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak bu tutar üzerinden hesaplanacak tutarın yukarıda belirtilen şekilde
ödenmesi halinde, idari para cezasının yüzde 75’i ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve
gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.
10. Stok Affı Nasıl ĠĢleyecek?
Stok affı “rahatlatacak”!
Yasada düzenlenen stok affına göre işletme kayıtlarında görünmeyen para, altın, gayrı menkul gibi
varlıklar belli bir vergi karşılığı kayda alınabilecek.
emtia için; gayrisafi kar oranı dikkate alınarak fatura düzenlenecek, üzerinden kdv hesaplanacak ve
hasılat olarak kayıtlara aktarılacak.kasa mevcudu ve ortaklardan olan alacaklar; gerçek duruma
getirilecek ve bu tutarlar üzerinden yüzde 5 vergi hesaplanıp ödenecek.
Aynı şekilde,emtia,makine, teçhizat ve demirbaş gibi görünüp gerçekte var olmayan varlıklar için ise
yüzde 10 (veya tabi olduğu KDV’nin yarısı oranında) vergi ödenecek.
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Mükellefin gözü matrah artırımında
2006-2009 yıllarına kapsayan vergi matrahı artırımı gelir vergisi ya da basit usulde gelir
vergisi mükellefleri ile kira geliri olanları yakından ilgilendiriyor
Vergi barışının en önemli ayaklarından biri de vergi / matrah artırımı. Gelir vergisi ya da basit usülde
gelir vergisi mükellefleri, kira geliri olanları matrah artırımı yakından ilgilendiriyor. Buna göre aftan
yararlanmak için; 2006-2009 yıllarını kapsayan bir şekilde mükelleften ödediği vergilerinin matrahının
artırılması isteniyor. Matrah/vergi artırımı kapsamında 9 çeşit vergi bulunuyor.
Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen mükellefler, Kanun’un yayım tarihini takip eden ikinci
ayın sonunda ilgili idareye yazılı olarak başvurarak artırımda bulunabilecekler.
Matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin bu artırımları üzerinden hesaplanan vergileri ilgili vergi
dairelerine başvuru süresi içinde tamamen veya ilk taksiti Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü
aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri şart.
MATRAH/VERGĠ ARTIRIMI KAPSAMINDAKĠ VERGĠLER
1. Yıllık gelir vergisi
2. Kurumlar vergisi
3. Katma değer vergisi
4. Ücret stopajları
5. Serbest meslek stopajları
6. Kira stopajları
7. Yıllara sari inşaat işlerinde istihkak (hak ediş) bedelleri
8. Çiftçilerden satın alınan zirai mahsullere ilişkin stopaj
9. Esnaf muaflığından doğan stopajlar

Peki matrah vergi artırımı
taksitleri zamanında ödenmezse
ne olacak? Hesaplanan veya
artırılan vergilerin ödenmemesi
ya da eksik ödenmesi halinde,
ödenmeyen veya eksik ödenen
tutarların gecikme zammı
oranının iki katı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsiline devam edilecek.
İnşaat sektörü içinde yasada bir düzenleme var. Buna göre; Mükellefler 2006 ila 2009 yılları arasında
her bir yıl için; istihkak ödemelerinin gayrisafi tutarı üzerinden yüzde 1 oranında hesaplayacakları ilave
vergiyi ödeyerek aftan yararlanabilecekler.
Bu arada; vergi incelemesi başlatılmış, takdir komisyonlarına sevk edilmiş mükellefler de Kanun’un
yayımlandığı ayı izleyen ayın başından itibaren 1 ay içerisinde (inceleme ve takdir kararları işleme
girene kadar) matrah vergi artırımından yararlanabilecekler.
Ancak Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinin (b) fıkrasında sayılan sahtecilik benzeri suçları
işleyenler matrah/vergi artırımı hükümlerinden yararlanamayacaklar.
GeniĢ kitleleri ilgilendiren; gelir vergisi, kira geliri, basit usülde vergi ve kurumlar vergisi
mükellefleri için artırım tutarı aĢağıdaki tablolara göre yapılacak.

Yıl
2006
2007
2008
2009
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GELĠR VERGĠSĠ MÜKELLEFLERĠ MATRAH ARTIRIMI
ĠĢletme hesabı
Bilanço esasında
Matrah artıĢ oranı esasında asgari
Artırılan matrah üzerinden
asgari matrah
(%)
matrah tutarı
ödenecek vergi oranı (%)
tutarı (TL)
(TL)
30
6.370
9.550
20
25
6.880
10.320
20
20
7.480
11.220
20
15
8.150
12.230
20

Yıl
2006
2007
2008
2009

KĠRA GELĠRĠ OLAN MÜKELLEFLERĠN MATRAH ARTIRIMI
Matrah
Beyana tabi geliri sadece kira gelirleri
Artırılan matrah üzerinden
artıĢ oranı olanlar için asgari matrah tutarı
ödenecek vergi oranı (%)
(%)
(TL)
30
1.910
20
25
2.064
20
20
2.244
20
15
2.446
20

BASĠT ÜSÜLDE VERGĠ MÜKELLEFĠNĠN MATRAH ARTIRIMI
Matrah
Basit usulde vergilendirilen gelir
artıĢ
Artırılan matrah üzerinden
Yıl
vergisi mükellefleri için asgari matrah
oranı
ödenecek vergi oranı (%)
artıĢ tutarı (TL)
(%)
2006
30
955
20
2007
25
1.032
20
2008
20
1.122
20
2009
15
1.223
20

KURUMLAR VERGĠSĠ MÜKELLEFĠNĠN MATRAH ARTIRIMI
Matrah artıĢ oranı
Asgari matrah artıĢ
Artırılan matrah üzerinden
Yıl
(%)
tutarı (TL)
ödenecek vergi oranı (%)
2006
30
19.110
20
2007
25
20.650
20
2008
20
22.440
20
2009
15
24.460
20

Stopajla Ġlgili Matrah Artırımı Nasıl Olacak?
Yasa “ücret ödemelerine” ilişkin stopaj gelir vergisinde matrah artırımını da düzenliyor. Buna göre;
Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar
beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; 2006
yılı için yüzde 5, 2007 yılı için yüzde 4, 2008 yılı için yüzde 3 ve 2009 yılı için yüzde 2 oranında
hesaplanacak gelir vergisini ödemeleri gerekecek.
“Serbest meslek erbapları” ve “kira ödemeleri üzerinden” yapılan stopaj vergisinde matrah
artırımı ise tablolardaki gibi olacak.
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SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN STOPAJDA MATRAH ARTIRIMI
Artırıma esas
Beyanname
Asgari
matrah üzerinden verilmemiĢse ya
Vergi Artırımına Esas Alınacak Gelir
matrah
hesaplanarak
da verilen
(Stopaj) Vergisi Matrahı
üzerinden
Yıl
artırımda
beyannamede
hesaplanacak
bulunulacak gelir SMK ödemesi
vergi oranı
(TL)
(stopaj) vergisi
yoksa asgari
(%)
oranı (%)
matrah (TL.)
Verilmiş olan muhtasar beyannamelerdeki
2006
serbest meslek ödemelerinin gayrisafi
5
4.775
15
tutarı toplamı
Verilmiş olan muhtasar beyannamelerdeki
2007
serbest meslek ödemelerinin gayrisafi
4
5.160
15
tutarı toplamı
Verilmiş olan muhtasar beyannamelerdeki
2008
serbest meslek ödemelerinin gayrisafi
3
5.610
15
tutarı toplamı
Verilmiş olan muhtasar beyannamelerdeki
2009
serbest meslek ödemelerinin gayrisafi
2
6.115
15
tutarı toplamı

Yıl

2006

2007

2008

2009
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KĠRA ÖDEMELERĠ ÜZERĠNDEN YAPILAN STOPAJDA MATRAH ARTIRIMI
Artırıma esas
Beyanname
matrah üzerinden
Vergi artırımına esas alınacak
verilmemiĢse ya
hesaplanarak
Asgari matrah
gelir (stopaj) veya kurumlar
da verilen
artırımda
üzerinden
(stopaj) vergisi matrahları
beyannamede
bulunulacak gelir
hesaplanacak
kira ödemesi
(stopaj) veya
vergi oranı (%)
yoksa asgari
(TL)
kurumlar (stopaj)
matrah (TL)
vergisi oranı (%)
Verilmiş olan muhtasar
beyannamelerdeki kira
5
9.550
15
ödemelerinin gayrisafi tutarı
toplamı
Verilmiş olan muhtasar
beyannamelerdeki kira meslek
4
10.320
15
ödemelerinin gayrisafi tutarı
toplamı
Verilmiş olan muhtasar
beyannamelerdeki kira meslek
3
11.220
15
ödemelerinin gayrisafi tutarı
toplamı
Verilmiş olan muhtasar
beyannamelerdeki kira meslek
2
12.230
15
ödemelerinin gayrisafi tutarı
toplamı

