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................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
                     ................... 
 

6736 sayılı Kanunun vergi artırımı veya matrah beyanı ile ilgili 5/1-d, e maddesi hükmünden yararlanmak istiyorum. 
Yararlanmak istediğim yıllar ve artırılan vergilere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 
 

Bu kapsamda tahakkuk edecek vergiyi, defaten ödemek istiyorum.     
 
Bu kapsamda tahakkuk edecek vergiyi, (yazıyla)……… taksitle (*)  ödemek istiyorum.      

 
6 Taksit                                      9 Taksit                                       12 Taksit                           18 Taksit 
 

 
Gereğinin yapılmasını arz ederim. ... / ... / 2016 

 
Adı ve Soyadı / Unvanı 

                                                                İmza / Kaşe 

KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM BİLDİRİMİ 
(G.V.K. Geçici Madde 61 Kapsamında)  

Muhtasar Beyanname Verenler İçin  (6736 sayılı Kanun: Madde 5/1-d)  
(TABLO – 1) 

 
Yıllar 

 
Tevkif Edilen Vergi (TL) 

 
 

(1) 

 
Vergi Artırım Oranı  

(%) 
 

(2) 

Hesaplanan 
Kurumlar (Stopaj) Vergisi (**) (TL) 

(1x2) 
 

(3) 
2011  35  

2012  30  

2013  25  

2014  20  

2015  15  

TOPLAM  

 
KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM BİLDİRİMİ 

(G.V.K. Geçici Madde 61Kapsamında) 
Muhtasar Beyanname Vermeyenler İçin   (6736 sayılı Kanun: Madde 5/1-e)  

(TABLO – 2) 

Yıllar 

Kıst 
Dönem 

(İlgili Yılda 
Faaliyette 

Bulunulan Ay 
Sayısı) 
(***) 

Asgari 
Matrah 

(TL) 
 

(1) 

Mükellefin Beyanı(****) 
(TL) 

 
 

(2) 

Vergi 
Oranı 
(%) 

 
(3) 

Hesaplanan 
Kurumlar (Stopaj) Vergisi 

(TL) 
(2x3) 
(4) 

2011  14.000  15  

2012  14.825  15  

2013  15.745  15  

2014  16.735  15  

2015  18.970  15  

TOPLAM  
 

Genel Toplam (*****)  
 

NOT 1: Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesi kapsamında, yatırım indirimi istisnasından kaynaklanan stopaj nedeniyle mükellefler; vergi 
incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmaması için, bu kazanç ve iratlara ilişkin ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını da 
birlikte artırmak zorundadır.  

NOT 2: Matrah ve vergi artırımının doğru beyan edilmemesi veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit süresinin sonunda 
tahakkuk etmiş sayılır. 

 (*)  Taksitlendirme seçeneği için ikişer aylık dönemler halinde ödenmek üzere altı/dokuz/oniki/onsekiz taksitten biri tercih edilmeli ve tüm taksitler vadesinde 
ödenmelidir.   
(**)  Artırılan vergi [Hesaplanan Kurumlar (Stopaj) Vergisi] tutarı, ilgili yıllarda Tevkif Edilen Vergi tutarına 2011 takvim yılı için %35, 2012 takvim yılı için 

% 30, 2013 takvim yılı için % 25, 2014 takvim yılı için %20 ve 2015 takvim yılı için %15 oranlarının uygulanması sonucu bulunan tutardan az olamaz. 
(***) 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. 

(****) Bu sütuna yazılacak tutarlar Asgari Matrah (1) sütununda yer alan tutarlardan az olamaz. 
(*****) Tablo 1 ve Tablo 2’de yer alan tutarların toplamı yazılacaktır. 
 

VERGİ KİMLİK NUMARASI             

MÜKELLEFİN UNVANI  

E-POSTA ADRESİ  
 

TELEFON NO. İŞ  
 CEP  

 
ADRES  
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