
 

 

 
 

Sirküler Tarihi : 28.12.2017 

Sirküler No  : 2017-51 

Konu  : Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi Hak. 

 

 

Bilindiği gibi, 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 08.03.2017 – 

30001) ile vergi kanunlarımızda bazı düzenlemeler yapılmıştır.  

 
Kanunun 4’üncü maddesi ile; vergiye uyumlu mükelleflere yıllık gelir veya kurumlar vergi 
beyannameleri üzerinden hesaplanan vergiden % 5 indirim sağlanmıştır.    
 

Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminin uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasların belirlendiği “301 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” 23.12.2017 tarih ve 30279 

sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 

 

Bahse konu Tebliğ’ de yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir. 

 

1. %5‘LĠK ĠNDĠRĠMDEN YARARLANACAK OLAN GELĠR VEYA 

KURUMLAR VERGĠSĠ MÜKELLEFLERĠ 

 

AĢağıda 2 numaralı bölümde sayılan Ģartları taĢımaları kaydıyla; 

 

 Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar, 

 

 Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, 

emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi 

mükellefleri  
 

vergi indiriminden yararlanabilecektir. 

 

2. %5‘LĠK ĠNDĠRĠMDEN YARARLANMA ġARTLARI 

 

Yukarıda sayılan mükelleflerin, % 5’lik gelir veya kurumlar vergisi indiriminden 

yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları tamamen sağlamaları gerekir. 

 

 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla 

ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir 

beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya 

pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler 

üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir 

beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali 

sayılmaz.), 

 

 (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri 

itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan 

tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 



 

 

uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması 

durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), 

 

 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi 

cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 

 

 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş 

olması. 

 

3. VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ UYGULAMASI 

 

Vergi indirimine ilişkin şartları haiz mükellefler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi 

beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin %5'i oranında vergi 

indirimi tutarını hesaplayacaktır. Vergi indirimi tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon Türk 

lirasından fazla olamayacaktır.  

 

Bu suretle hesaplanan vergi indirimi tutarı, öncelikle bu beyannameler üzerinden ödenmesi 

gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilebilecektir. Vergi indirimi tutarının ödenmesi 

gereken vergiden fazla olması halinde ise kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi 

beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine 

tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içerisinde mahsup 

edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir. 

 

4. TĠCARĠ, ZĠRAĠ VEYA MESLEKĠ KAZANCIN DĠĞER GELĠR 

UNSURLARIYLA BĠRLĠKTE BEYAN EDĠLMESĠ DURUMUNDA 

MÜKELLEFLERĠN YARARLANABĠLECEĞĠ ĠNDĠRĠM TUTARI 
 
Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı; ticari, zirai veya mesleki faaliyetler 
nedeniyle elde edilen kazançlar üzerinden hesaplanan vergiler ile sınırlıdır.  
 
ġayet gelir vergisi mükelleflerinin belirtilen kazanç türlerinin yanında baĢkaca gelirleri 
de varsa vergi indirim tutarı; ticari, zirai veya mesleki faaliyetler nedeniyle beyan edilen 
kazançların, toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle 
hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecektir. 

 

5. ġARTLARIN ĠHLALĠ 

 

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde 

ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler vergi 

ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. (Gecikme faizi uygulanır) 

 

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda 

herhangi bir vergiye ilişkin beyanın gerçek durumu yansıtmadığının, indirimden 

yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine, yapılan tarhiyatların kesinleşmesi halinde indirim 

uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. 

 

Vergi indirimi uygulamasında kesinleşmeden maksat, tarh edilen vergi ile kesilen cezaların 

idari yargı mercileri nezdinde dava konusu yapılmaması veya dava konusu edilmesi 

neticesinde tüm olağan kanun yollarının tüketilmesiyle uygun bulunmak suretiyle 

kesinleşmesidir. 

 



 

 

Bu takdirde, indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, 

yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır. 

 

 

301 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ ne ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

Saygılarımızla 

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ 

 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-12.htm

