
7326 SAYILI KANUN SIKÇA SORULAN SORULAR 
 

 

SORU- 1: Kuyumcularda (0) KDV oranına tabi emtia artırımı nasıl beyan edilecek? 

 

CEVAP-2 Teslimleri KDV’ den müstesna olan emtia(basılı kitap ve süreli yayınlar hariç), 

makine, teçhizat ve demirbaşlarla ilgili olarak emtia artırımından yararlanılması mümkün 

değildir. 
 

SORU- 2:İnşaat faaliyetinde bulunan firmaya ait arsa yeniden değerlemeye tabi tutulabilir mi? 

 

CEVAP-2Taşınmazların alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu 

amaçla aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki kıymetler, bu kapsamda yeniden 

değerlemeye tabi tutulamaz. 
 

SORU 3: Emtia artırımında üst sınır var mı? 

 

CEVAP-3 Yapılacak beyanın işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer alamayan 

emtia miktarı kadar olması gerekmektedir. Bu kapsamda işletmede mevcut bulunan miktarla 

ilgili herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. 
 

SORU-4: 12 ay KDV beyanı verip, 1 ayda veya 2 ayda hesaplanan KDV yok ise Gelir veya 

Kurumlar Vergisi matrah artırımı zorunluluğu var mıdır? 

 

CEVAP-4 Tüm dönem KDV beyannamelerini vermiş olan mükelleflerin 1 veya daha fazla 

dönemde hesaplanan KDV si bulunmaması halinde, bu mükelleflerin Gelir veya Kurumlar 

vergisi yönünden de matrah artırımında bulunma zorunlulukları vardır. 
 

SORU-5 : 31.12.2020 Bilanço da 120-Alıcılar Hesabı 300.000 TL gerçekte 100.000 TL.  

200.000 TL ‘yi Ek/22 de 7. sırada varsa bunlarla ilgili diğer işlemlere yazıp % 3 vergisini ödeyip 

düzeltebilir miyiz? Aynı şekilde 159 Hesabı Verilen Siparişler Bilançoda 500.000 TL gerçekte 

400.000 TL ise 100.000 TL’yi düzeltebilir miyiz? 

 

CEVAP-5 Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları 

ve ortaklardan alacaklar tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin 

düzeltilmesine imkan sağlamaktadır. Soruda yer alan hatalı kayıtların bu kapsamda olması 

halinde bildirimde bulunulması mümkündür.  
 

SORU-6:KDV Beyannamesinde yıl içinde 1 ayda hesaplanan KDV yoksa hem KDV hem 

GELİR-KURUMLAR vergisi yönünden matrah artırımı nasıl olacak? 

 

CEVAP-6 Tüm dönem KDV beyannamelerinin verilmiş olup, herhangi bir dönemde 

hesaplanan KDV bulunmaması halinde, Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden matrah 

artırımı yapılması zorunlu olup, artırılan matrahın %18 i ile beyannamelerde yer alan 

Hesaplanan KDV nin ilgili yıldaki oranına göre hesaplanacak KDV kıyaslanmak suretiyle 

yüksek olan tutar KDV artırımına konu edilecektir. 
 

SORU-7 :Gayrimenkul sermaye iradından mükellef olan kişi ( KDV mükellefiyeti yok) KDV 

matrah artırımından yararlanabilir mi? 

 

CEVAP-7 GMSİ mükellefleri yada hiç vergi mükellefiyeti olmayanlarda KDV matrah 

artırımında bulunabilir. Bu kapsamdaki mükelleflerin gelir vergisi yönünden de matrah 



artırımında bulunmak istemeleri halinde, ticari kazanç hükümlerine göre tespit edilen asgari 

matrahları dikkate almak suretiyle matrah artırımında bulunmaları gerekmektedir. 
 

SORU-8 Gelir vergisi veya Kurumlar vergisi matrah artırımı yapıldığında, ancak KDV 

yönünden matrah artırımı yapılmadığında mükellefin vergi incelemesi karşısındaki durumu ve özel 

usulsüzlük cezaları karşısındaki durumu nedir? 

 

CEVAP-8 GV veya Kurumlar yönünden incelenmez ancak KDV yönünden incelenebilir. 
 

SORU-9 Vergi mükellefi olmayan kişilere matrah artırımı nasıl yapılacak? Örnek:2020 

yılındaki bina satışından dolayı değer artış kazancı beyanı vermedik. E-Beyan olarak mı kağıt 

ortamında mı vereceğiz? 

 

CEVAP-9 Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan 

mükelleflerin, matrah artırımına ilişkin bildirimlerini kağıt ortamında yada elektronik 

ortamda yapma konusunda seçimlik hakları mevcuttur. Ancak daha önce hiç beyanname 

vermemiş olanların vergi dairesine kimlikleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir.  
 

SORU-10 Sahte belge kullanan mükellef matrah artırımı yaparsa incelemeden kurtulur 

mu?Vergi dairesi ilgili faturaları kayıttan çekmemizi ister mi? 

 

CEVAP-10 Matrah artırımda bulunulan dönemler için “Sonraki Dönemlere Devreden 

KDV” yönünden vergi incelemesi yapılabilecektir. Bu incelemelerde artırımda bulunulan 

dönemler için tarhiyat önerilemez. 
 

SORU 11: 2020 yılı defteri tasdik olmamış, kurumlar beyanı verilmemiş ve borcu olan bir 

firmaya matrah artırımı yapılabilir mi? 

 

CEVAP-11Asgari matrahlar üzerinden matrah artırımında bulunulabilir. 
 

SORU 12 : Matrah artırımı yapılacak yıllarda defterler incelemede ise ve sonuçlanmadıysa en 

son ne zaman başvuru yapılır? İncelemede olduğu için vergi dairesine başvuru ya da sistem 

üzerinden başvuru yapılır mı? 

 

CEVAP-12 Mükellef incelemede olsun yada olmasın matrah artırımı için son müracaat 

tarihi 31.08.2021’ dir. Beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan 

mükelleflerin 7326 Sayılı Kanun kapsamında verecekleri bildirim ve beyannameleri de 

elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. 
 

SORU 13: Konusu sadece özel matrah olan mükellefler nasıl bir yol izleyecek? Özel matrahlı 

olduğu için Hesaplanan KDV yok. Hesaplanan KDV ödemesi olacak mı?  

 

CEVAP13- KDV beyannamelerinin hiçbir döneminde hesaplanan KDV bulunmayan 

mükellefler, Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden matrah artırımında bulunmak zorunda 

olup, artırdıkları matrahın % 18 oranında KDV ödemek suretiyle vergi artırımından 

yararlanabilirler. 
 

SORU 14 : Kasa Affı Hk. :Kasa 2020 yılında Kesin Mizanda 600.000 TL. Bildirilen 2021 ‘de 

Takip Eden Bakiye itibariyle 900.000 TL. Toplamda 2021 yılından bugüne kadar olan tutarı kasa 

affına bildirim yapılabilir mi? Yoksa 2020 yılı 600.000 TL ‘yi mi vergilendirelim? 

 

CEVAP-14 Kasada bulunmayan mevcutlarla ilgili beyan, fiilen kasada bulunmayan 

tutarla sınırlı olup, bu tutar 31.12.2020 tarihli kasa mevcudu ile beyan tarihi itibariyle kasa 



mevcudunun mukayesesi sonucunda küçük olan tutarı aşamaz. Soruya göre, kasada fiilen 

bulunmayan tutar 31.12.2020 tarihli bilançodaki kasa mevcudu olan 600.000 TL yi aşamaz. 
 

SORU-15 Daha önce matrah artırımı yapılmış gününde ödenmemiş olan tutarlar konusunda ne 

yapılabilir? 

 

CEVAP-15 Daha önce matrah artırımında bulunulmuş ancak ödeme yapılmadığı için 

incelenmeme ve tarhiyata muhatap olmama hakkını kaybetmiş olanlar, yeniden matrah 

artırımında bulunmak ve kanunda öngörülen sürelerde ödemek kaydıyla incelenmeme ve 

tarhiyata muhatap olmama imkanına sahip olur. Önce yapılan matrah artırımına ilişkin 

vergilerin gecikme zammı ile ödeneceği tabiidir. 
 

SORU-16 Mükellef 2016 yılında Ocak ve Ağustos dahil her ay 1.000,00 TL hesaplanan KDV 

beyan etmiş geriye kalan aylarda hasılat beyan etmemiştir. 

 --Gelir Vergisi matrah artırmak zorunda mı? 

-- Boş aylar ortalama 1.000,00 TL ile mi hesaplanacak? 

 

CEVAP-16 Tüm dönem KDV beyannamelerinin verilmiş olup, herhangi bir dönemde 

hesaplanan KDV bulunmaması halinde, Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden matrah 

artırımı yapılması zorunlu olup, artırılan matrahın %18 i ile beyannamelerde yer alan 

Hesaplanan KDV nin ilgili yıldaki oranına göre hesaplanacak KDV kıyaslanmak suretiyle 

yüksek olan tutar KDV artırımına konu edilecektir. 

 

SORU 17 Şahıs işletmesinden yıl içinde Ltd.Şti.’ye çevirdik 7.Ayda 

-- 1-7 aylar arası KDV + Gelir 

--8-12 aylar arası KDV+ Kurumlar zorunlu yapmak zorundamıyız?(yapmak istersek eğer) 

sadece KDV yapabilir miyiz? 

 

CEVAP-17 Kıst dönemde faaliyette bulunan mükellefler faaliyete başladıkları veya 

faaliyeti bıraktıkları ay tam ay sayılmak sayılmak ve matrah artırımına ilişkin diğer 

hükümlere  riayet ederek kıst dönem için matrah artırımında bulunabilirler. Soruda yer alan 

sadece KDV matrah artırımına ilişkin durum, mükellefin faaliyette olduğu dönemlere ilişkin 

tüm beyannamelerini vermesi ve bu beyannamelerin tamamında hesaplanan KDV bulunması 

halinde mümkündür. 
 

SORU-18 Matrah artırımı konusu ile ilgili olarak şahıs (gerçek kişi) tür degiştirerek Kurumlar 

Vergisine dönen (Ltd.Şti.) var.Şahıs dönemlerine ilişkin olarak muhatap hangisi olacaktır. Hangisi 

matrah artırımında bulunacaktır.? 

 

CEVAP-18 Gerçek kişi için işi terk hükmünde olduğundan matrah artırımı gerçek kişi 

adına yapılacaktır. 

 

SORU-19 Firma 2017 mayıs ayında tasfiye kararı alıyor. Mayıs ayına kadar Hesaplanan KDV 

tutarı var. Tasfiye sonrası dönemlerde hesaplanan KDV yok.KDV matrah artırımı yapılması 

durumunda Mayıs sonrası hesaplanan KDV olmadığı için matrah artırımı tutarı üzerinden mi %18 

KDV hesaplanması yapılacak.? 

 

CEVAP-19 Tasfiyeye giren kurumlar için kıst dönem hesaplaması yapılamayacağından, 

yılın herhangi bir döneminde hesaplanan KDV bulunmaması halinde Kurumlar Vergisi 

yönünden de matrah artırımında bulunulması zorunlu olup, artırılan Kurumlar vergisi 

matrahının % 18’ i ile hesaplanan KDV nin ilgili yıldaki vergi artırımına ilişkin oranın 

kıyaslaması sonucu bulunacak tutar üzerinden KDV artırımında bulunulması gerekmektedir. 
 



SORU-20 Geçmiş yıl zararlarının %50’si kullanılacak ilgili yıla matrah artırımı yapar ise 2020 

de tamamı kullanıldı ise 2021 de aradaki fark mahsup mu edilecek? 

 

CEVAP-20 Matrah artırımında bulunulan yıllara ait olmakla birlikte 2020 ve önceki 

yılların karlarından mahsup edilmiş geçmiş yıl zararlarına yönelik herhangi bir işlem 

yapılmayacaktır. Bu husus geçmiş yıllara ait olup 2021 e devreden zararlarla ilgilidir. 

 

SORU-21 Matrah artırımı oranı %15 den versek daire aradaki farkı yansıtır mı yoksa matrah 

artırımı iptal olur mu? Bir sıkıntı olur mu? 

 

CEVAP-21 Kanunda belirtilen şartlar her yıl için ayrı ayrı uygun ise aradaki fark 

tahakkuk ettirilmez, ancak kanunda belirtilen şartlar uygun değilse sistem kabul etmez, 

sistem kabul etse bile ek tahakkuk verilir. Bu durumda ilk taksit vadesine göre eksik 

tahakkuk eden tutarın ödenmesi gerektiğinden zamanında ödeme şartını ihlal durumuna 

düşülebilir. Bu sebeple matrah artırımında oranın doğru seçilmesi gerekmektedir. 

 

SORU-22 Tüm dönemler için KDV beyanı verildi %2 tutar Gelir Vergisi matrahından %18 

inden az ise hangi tutara ödenecek ? Tüm aylarda hesaplanan KDV var. 

 

CEVAP-22 Tüm dönemlerin beyannamelerinin verilmesi ve tüm beyannamelerde 

hesaplanan KDV (tecil edilebilir KDV hariç) bulunması halinde herhangi bir kıyaslama 

yapılmaz. 
 

SORU-23 Tüm dönemler için KDV beyanı verildi Ancak  6 dönem hesaplanan KDV var ise 

ödenecek KDV nasıl hesaplanır.? 

 

CEVAP-23 Tüm dönem KDV beyannamelerinin verilmiş olup, herhangi bir dönemde 

hesaplanan KDV bulunmaması halinde, Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden matrah 

artırımı yapılması zorunlu olup, artırılan matrahın %18 i ile beyannamelerde yer alan 

Hesaplanan KDV nin ilgili yıldaki oranına göre hesaplanacak KDV kıyaslanmak suretiyle 

yüksek olan tutar KDV artırımına konu edilecektir. 


