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Konu: “Vergiye uyumlu mükellef”ler için geçerli olan, vergilerin
süresinde ödenmiş olması şartına ilişkin açıklamalar yapıldı.
Özet: Vergiye uyumlu mükellefler için geçerli olan vergi indiriminin şartlarından biri
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş
olmasıdır. İlgili hükümde, her bir beyanname itibarıyla 10 TL’ye kadar olan eksik
ödemelerin, bu şartın ihlali sayılmayacağına ilişkin düzenleme varken, 7162 sayılı
Kanun’la 10 TL ibaresi 250 TL olarak değiştirilmişti. Bu değişiklik, 1 Ocak 2019
tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi
beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı açısından dikkate alınmaktadır.
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15 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 307 seri numaralı Gelir Vergisi
Genel Tebliği’nde bu hükmün uygulanmasına ilişkin örnekli açıklamalar
yapılmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde yer alan ve vergiye
uyumlu mükellefler için geçerli olan vergi indirimine ilişkin hüküm uyarınca,
aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi
beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin % 5’i, ödenmesi gereken
gelir veya kurumlar vergisinden indirilmektedir.
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İndirim uygulamasından ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir
vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükellefleri
yararlanabilmektedir. Ancak finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet
gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik
yatırım fonlarının bu uygulamadan yararlanması mümkün değildir.
Söz konusu indirimden yararlanabilmek için;

Bu dokümanda yer alan

a. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki
son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş bu
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş
olması (Her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar olan eksik
ödemeler bu şartın ihlali sayılmamaktadır.),

ilişkin genel bilgiler

b. Aynı sürede haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen
veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

açıklamalarımız, konuya
içermektedir. EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu
dokümanın içeriğinden
kaynaklanan veya
içeriğine ilişkin olarak

c. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı
(vergi cezaları dâhil) 1.000 TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borcunun
bulunmaması,

ortaya çıkan sonuçlardan

d. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4
takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde sayılan fiillerin
işlenmemiş olması,

bulunulamaz.

gerekmektedir.

dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında

-2-

İndirimden yararlanabilmenin birinci şartında yer alan 250 TL ibaresi, 30 Ocak 2019 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan 7162 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen halidir. Bu değişiklik öncesinde
ilgili tutar 10 TL olarak uygulanmaktaydı.
Söz konusu Kanun’la ayrıca, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin
edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu
takip eden 15. günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, kanuni süresinde ödenmiş olma şartının ihlal
edilmiş sayılmayacağına ilişkin düzenleme de eklenmişti.
15 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 307 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile
yukarıdaki yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalar yapılmış ve 2019 Nisan
ayında verilecek kurumlar vergisi beyannamesindeki uygulamaya ilişkin örnek verilmiştir.
“193 sayılı Kanun’un 7162 sayılı Kanun’la değişik mükerrer 121’inci maddesine göre, 2018 yılına ilişkin olup 2019
yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp
faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına
gelmeyecektir.
Diğer taraftan, ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek
vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15
gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş
sayılmayacaktır.
Örnek 4: (L) A.Ş., 2018 hesap dönemine ilişkin olarak 25/4/2019 tarihinde vermiş olduğu kurumlar vergisi
beyannamesi üzerinden tahakkuk eden kurumlar vergisini vadesinde ödemiştir.
(L) A.Ş., 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve 2017 yılı
Mayıs ayına ilişkin verilen muhtasar beyanname üzerine tahakkuk eden 33,90 TL’lik vergi hariç, tahakkuk eden vergilerini
süresinde ödemiştir.
Buna göre, diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, Mayıs 2017 dönemine ait muhtasar beyannameye ilişkin
tahakkuk eden 33,90 TL’lik verginin süresinde ödenmemesi, (L) A.Ş.’nin vergi indiriminden yararlanmasına engel teşkil
etmeyecektir.”

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü
(fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

