
  

6736 SAYILI KANUN – MADDE 5/2-c-2, ç-3             EK: 12 
 

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

6736 sayılı Kanunun vergi artırımı ile ilgili 5/2-c-2, ç-3 maddesi hükmünden yararlanmak istiyorum. Yararlanmak 
istediğim yıllar ve vergi artırımına 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 

 
ÇİFTÇİLERDEN SATIN ALINAN ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMELER İÇİN  

GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM BİLDİRİMİ  
(GVK Madde 94/11 Kapsamında) 

(TABLO – 1) 
 
 

Yıllar 

Artırım Yapılan Yıllarda Beyanname Vermiş Olan Mükellefler (Madde: 5/2-c-2) 

Ödemenin Türü 
(GVK Md.94/11 bendi’nin) 

Ödemenin Gayri Safi 
Tutarı (TL) 

 
(1) 

Uygulanacak  
Oran % (****)  

 
(2) 

Hesaplanan Gelir 
(Stopaj) Vergisi (TL) 

(1x2) 
(3) 

2011 

(a/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,25  
(a/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(b/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(b/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  1  
(c/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(c/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  1  

2011 Yılı Toplamı   

2012 

(a/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,25  
(a/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(b/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(b/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  1  
(c/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(c/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  1  

2012 Yılı Toplamı   

2013 

(a/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,25  
(a/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(b/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(b/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  1  
(c/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(c/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  1  

2013 Yılı Toplamı   

2014 

(a/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,25  
(a/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(b/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(b/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  1  
(c/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(c/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  1  

2014 Yılı Toplamı  

2015 

(a/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,25  
(a/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(b/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(b/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  1  
(c/i) alt bendine göre yapılan ödemeler  0,50  
(c/ii) alt bendine göre yapılan ödemeler  1  

2015 Yılı Toplamı  
Toplam (2011+2012+2013+2014+2015)  
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VERGİ KİMLİK NUMARASI  (**)            

MÜKELLEFİN ADI VE SOYADI / UNVANI  

E-POSTA ADRESİ  
 

TELEFON NO. İŞ  
 CEP  

 
ADRES  
İLGİLİ YILDA MUHTASAR BEYANNAME 
VERİLEN DİĞER VERGİ DAİRELERİ (***)  



  

 
EK: 12 

 
 
 
 
 
 

ÇİFTÇİLERDEN SATIN ALINAN ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMELER İÇİN  
GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM BİLDİRİMİ  

(GVK Madde 94/11 Kapsamında) 
(TABLO – 2) 

 
 
 

Yıllar 

Artırım Yapılan Yıllarda Beyanname Vermeyen Mükellefler (Madde: 5/2-ç-3)  
Kıst 

Dönem 
(İlgili Yılda Faaliyette 
Bulunulan Ay Sayısı) 

(*****) 

Matrah (TL)(******) 
 
 

(1) 

Vergi Oranı 
(%) 

 
(2) 

Hesaplanan Gelir (Stopaj) Vergisi  (TL)  
(1x2) 

 
(3) 

2011   2  
2012   2  
2013   2  
2014   2  
2015   2  

Toplam   
 

Genel Toplam  (*******)  

 
 
(*) Taksitlendirme seçeneği için ikişer aylık dönemler halinde ödenmek üzere altı/dokuz/oniki/onsekiz taksitten biri tercih edilmeli ve tüm taksitler 
vadesinde ödenmelidir.  
(**) T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası 
yazılacaktır.  
(***)  Muhtasar beyanname yönünden değişik vergi dairelerinin mükellefi olanların, matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimlerini en son 
mükellefiyetleri bulunan vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. Başvurularında, o yıl içinde hangi vergi dairelerine muhtasar beyanname verdiklerini 
belirteceklerdir. 
(****)  Uygulanacak oranın hesabında, ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i dikkate alınmıştır. 
(*****) Yıl içinde işe başlama ya da işi bırakma halinde faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için (ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınmak 
suretiyle) artırımda bulunulacağından, işe başlama veya işi bırakma nedeniyle ilgili yıl içinde faaliyette bulunulan ay sayısı yazılacaktır. 
(******) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahlar (2011 yılı için: 14.000 TL; 2012 yılı için: 14.820 TL; 2013 yılı için: 
15.740 TL; 2014 yılı için: 16.740; 2015 yılı için: 18.970 TL) esas alınacaktır. Yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde faaliyette bulunulan 
vergilendirme dönemleri için (ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınmak suretiyle) artırımda bulunulur.  
(*******) Tablo 1 ve Tablo 2’de yer alan tutarların toplamı yazılacaktır. 
Not: Matrah ve vergi artırımının doğru beyan edilmemesi veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit süresinin sonunda tahakkuk etmiş 

sayılır. 
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