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                                             İstanbul, 09.03.2020 

 

SİRKÜLER (2020/24) 

Konu: Vergiye Uyumlu Mükelleflere %05 Vergi İndirimi Uygulaması 

 

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesine göre; vergisini zamanında 

ödeyen  

 

 Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile, 

 Kurumlar vergisi mükellefleri (Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta 

ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) 

 

2019 yılına ilişkin olarak verecekleri yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden 

hesaplanan vergilerinin %5’ini, ödenmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinden indirim hakkına 

sahiptir.   

 

Mükellefler tarafından yararlanılabilecek indirim tutarı her hal ve taktirde 1.400.000 TL’sından fazla 

olamayacaktır. İndirilecek tutarın ödenecek vergiden fazla olması halinde kalan tutar, yıllık gelir 

veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen tam bir yıl içinde mükellefin 

beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek, bu süre içinde mahsup 

edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.  

 

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin,  

 

 Şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde,  

 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 halinde, yapılan tarhiyatların kesinleşmesi halinde, 

 

İndirim nedeniyle alınamayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften istenilecektir. 

 

Mükelleflerin %5 vergi indiriminden yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları 

gerekmektedir. 

 

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

 

- Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin, 

- Geçici vergi beyannamelerinin, 

- Muhtasar beyannamelerinin,  

- Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamelerinin, 

- Katma Değer Vergisi beyannamelerinin, 

- Özel Tüketim Vergisi beyannamelerinin, 

 

kanuni süresinde verilmiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni 

süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali 

sayılmaz), 
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 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde  

haklarında beyana tabi türleri itibariyle ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat 

bulunmaması, 

 

 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle belirtilen vergi beyannameleri  

üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması,  

 

 Vergi indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergi aslı (vergi cezaları 

dahil) 1.000 TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,  

 

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

Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde sayılan (kaçakçılık suçu) fiillerin işlenmemiş olması, 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 


