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                                     İstanbul, 14.03.2019 

 

    SİRKÜLER (2019/45) 

 

Konu: Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimi Müessesesine İlişkin Durumunuzu 

Sorgulama İmkanı 
 

Bilindiği üzere 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanunla 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi yeniden düzenlenerek getirilen 

vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya 

başlanmıştır. 

 

Vergiye uyumlu; 

 

 Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi,  

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

şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi  

 

mükellefleri vergi indiriminden yararlanacaktır. 

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için; 

 

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

beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri 

kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları;  

 

7162 sayılı Kanun ile eklenen ve 30.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren hüküm uyarınca her bir 

beyanname itibariyle 250,00 TL’sına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz ve Vergi 

Kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek 

vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden 

onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş sayılmaz. 

  

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 vergi 

tarhiyatının bulunmaması,  

 

c) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 

Türk Lirası'nın üzerinde vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması, 

 

d) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul 

Kanunu'nun 359 uncu maddesinde düzenlenen ve kaçakçılık sayılan fiilleri işlememiş olmaları 

 

gerekmektedir. 
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Yukarıda belirtilen şartları taşıyan mükellefler; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri 

üzerinden hesaplanan verginin %5'ini, ödenmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinden indirerek vergi 

indiriminden yararlanabilmektedir. 

 

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin belirtilen şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde 

ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 

uygulanmaksızın tarh edilmektedir. 

 

Mükelleflere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 121 inci maddesi ile vergiye uyumlu mükelleflere tanınan 

vergi indirimi (%5) müessesesinden yararlanma durumlarını Gelir ve Kurumlar Vergisi 

beyannamelerini vermeden önce İnteraktif Vergi Dairesi’nde yer alan “SORGULAMALAR” 

sekmesi altında açılan ekranda sorgulama imkanı getirilmiştir. Söz konusu ekran gelir vergisi 

mükellefleri için kullanılabilir durumda olmakla birlikte kurumlar vergisi mükellefler için beyan 

dönemi başlamadan önce (1 Nisan) kullanıma açılacaktır. 

Söz konusu ekrandan durumunuzu sorgulayarak, indirimden faydalanma hakkınızın olup olmadığını 

teyid edebilirsiniz.  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.  
 


