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VERGİLERİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE 

 1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 

 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR 
 

ÖZET :  301 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi 

indirimi konusunda açıklama ve düzenleme yapılmuştır. 

 Vergi indiriminden 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 

yararlanabilir. 

 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan 

önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde 

verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni 

süresi içerisinde ödenmiş olmalıdır. 

 Kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla 

verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil 

etmez.  

 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan 

önceki son iki yıl içerisinde haklarında haklarında ikmalen, re’sen veya 

idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmamalıdır. 

 Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih 

itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi 

geçmiş borcu bulunmamalıdır. 

 Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile 

önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde 

sayılan fiiller (kaçakçılık suçları) işlenmemiş olmalıdır. 

 Ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte 

beyan edilmesi durumunda, bu kazançların matrahı içerisindeki oranı 

dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit 

edilecektir. 

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının 

sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması 

dolayısıyla ödenmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh 

edilir. 
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8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 

sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 31/12/1960 tarihli 

ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121 inci 

maddesiyle yapılan düzenlemeyle 1/1/2018 tarihinden itibaren verimeleri gereken yıllık gelir 

ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere vergiye uyumlu mükelleflere vergi 

indirimi uygulaması başlatılmıştır.  

 

23 Aralık 2017 tarihli ve 30297 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 301 sayılı Gelir Vergisi 

Genel Tebliği ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi konusunda açıklama ve düzenleme 

yapılmuştır. 

 

Bu düzenlemeler aşağıdaki gibidir.  

 

 

Vergi indiriminden kimden yararlanabilir?  

 

Vergi indiriminden; 

• 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 

yararlanabilir. 

 

 

Vergi indiriminden yararlanma şartları nelerdir?  

 

Vergi indiriminden yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.  

 

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

vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk 

eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olmalıdır. 

 

1. İndirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin, indirimin hesaplanacağı beyannamenin 

ait olduğu yıl ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son iki yıla ilişkin olarak 

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken gelir veya kurumlar vergisi, 

katma değer vergisi, muhtasar gibi tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde 

vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerini de kanuni süresi 

içerisinde ödemiş olmaları gerekmektedir. 
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2. Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden 

sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden 

yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, indirimden yararlanılabilmesi için bu 

beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş 

olması gerekmektedir. 

3. Her bir beyanname itibarıyla 10.- TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu 

beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş 

olması şartının ihlali anlamına gelmemektedir. 

 

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

içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir 

tarhiyat bulunmamalıdır. 

 

1. Mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin hesaplanacağı 

beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana 

tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması 

gerekmektedir.  

 

2. Söz konusu dönemler için haklarında ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat 

bulunan mükellefler, tarhiyatın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın, indirimden 

yararlanamayacaktır. 

 

3. Ancak söz konusu dönemlere ilişkin olarak ikmalen, re'sen veya idarece yapılan 

tarhiyatların indirimin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin 

verilmesi gereken süreden önce kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul 

Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış 

olması ve diğer şartların da sağlanması kaydıyla vergi indiriminden yararlanılması 

mümkün olacaktır.  

 

4. Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararları, uzlaşma veya düzeltme hükümleri ile 

kısmen ortadan kaldırılması durumunda ise indirimden yararlanılamayacaktır. 

 

 

c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi 

cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcu bulunmamalıdır. 

 

1.000.- TL’lik borcun hesabında Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken 

vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergi asılları ile vergi cezalarının (vergi ziyaı cezası, 
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usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) toplamı dikkate alınacaktır. Söz konusu 1.000.- TL’lik 

borcun hangi döneme ait olduğunun önemi bulunmamaktadır. 

 

ç) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 

Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiiller  (kaçakçılık suçları) işlenmemiş 

olmalıdır. 

 

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi 

Usul Kanununun kaçakçılık suçlarını düzenleyen 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği 

tespit edilen mükellefler vergi indiriminden yararlanamayacaklardır. 

 

 

Ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi 

durumunda mükelleflerin yararlanabileceği vergi indirim tutarı nasıl tespit 

edilecektir?  

 

Ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi durumunda, 

gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı vergi indirimi tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet 

nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate 

alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecektir. 

 

 

Örnek:  

Vergi indiriminden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan  (A), 2017 takvim yılında; 280.000.- 

TL ticari kazanç, 70.000.- TL de alacak faizi elde etmiştir.  (A) bu dönemde 42.000.- TL geçici 

vergi ödemiştir. 
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Buna göre, (A) vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanacaktır. 

 

A. Ticari Kazanç 280.000- TL 

B. Menkul Sermaye İradı 70.000- TL 

C. Gelir Vergisi Matrahı (A+B) 350.000- TL 

Ç. Hesaplanan Gelir Vergisi 114.150- TL 

D. Ticari Kazanç / Gelir Vergisi Matrahı (A/C)         0,80 

E. Hesaplanan Gelir Vergisinin Ticari Kazanca İsabet Eden Kısmı (Ç x D) 91.320- TL 

F. Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı (E x % 5) 4.566- TL 

G. Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 

Ödenen Geçici Vergi      42.000.-TL 
42.000- TL 

Ğ. Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (Ç - G) 72.150- TL 

H. Vergi İndirimi Tutarı 4.566- TL 

I. Ödenecek Gelir Vergisi (Ğ - H) 67.584.-TL 

 

 

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının sonradan 

tespit edilmesi halinde uygulanacak yaptırımlar nelerdir?  

 

1. Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının sonradan tespiti 

halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen 

vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. 

2. İndirimin hesaplandığı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda 

herhangi bir vergiye ilişkin beyanın gerçek durumu yansıtmadığının, vergi indiriminden 

yararlanıldıktan sonra tespit edilmesi nedeniyle beyana tabi vergi türleri itibarıyla 

ikmalen, resen veya idarece tarhiyat yapılması ve bu tarhiyatların kesinleşmesi 

durumunda, indirim nedeniyle ödenmeyen vergiler vergi ziyaı uygulanmaksızın tarh 

edilecektir.  

3. 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. 

4. Bu takdirde, indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, 

yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 

başlayacaktır. 

5. Tebliğde gecikme faizi ya da gecikme zammı ile ilgili bir açıklama yer almamaktadır.  
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İndirimli vergi uygulaması ne zaman başlamaktadır? 

 

Tebliğ, 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi 

beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

 

“Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)” tam metni için tıklayınız…>>> 

 

http://www.turmob.org.tr/Attachment.aspx?param=ptkfM2KDq5IeUqMEJvrhsXT7tar0fUtvNYjM1mgQso0H5ys+yb2rnWQdRLaXTygLOTLxVRyziEE=

