SİRKÜLER NO: YORDAM–2017/S–53

İST. 25.12.2017

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu
mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları yayınlana 301 nolu Gelir
Vergisi Tebliğiyle belirlenmiştir. (23.12.2017 gün ve 30279 sayılı R. Gazetede)
Söz konusu kanun maddesin de; Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi
mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde
faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım
fonları hariç olmak üzere),belirli şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi
beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar
vergisinden indirileceği hüküm altına alınmış idi. .
Söz konusu indirimden faydalanabilmenin usul ve şartları aşağıdaki gibidir.

1. Vergi indiriminden yararlanacak olanlar
 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
yararlanabileceklerdir.
2. Vergi indiriminden yararlanma şartları
 Ġndirimin 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 olması,
 Ġndirimin 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,
 Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı
(vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun
bulunmaması,
 Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim
yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş
olması
şarttır.
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Öte yandan, 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.
Örnek 1: (A) A.Ş.’nin 2017 hesap dönemine ilişkin olarak 25/4/2018 tarihinde vermiş olduğu
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 2.400.000.-TL kurumlar vergisi hesaplanmıştır.
2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde
vermiş ve tahakkuk eden vergileri de kanuni süresi içerisinde ödemiş olan (A) A.Ş., 2/5/2017
tarihinde Aralık 2015 dönemine ait KDV beyannamesine ilişkin pişmanlıkla beyanname
vermiş ve bu beyanname üzerine tahakkuk eden vergileri de kanuni süresi içinde ödemiştir.
Buna göre, (A) A.Ş. tarafından, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi
beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmesi şartı
da dahil olmak üzere, diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, Aralık 2015 dönemine ait
KDV beyannamesine ilişkin pişmanlıkla beyanname verilmiş olması, vergi indiriminden
yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.
İlgili dönemlere ilişkin olarak beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya
idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması
Yine, 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 uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre
tamamen ortadan kaldırılmış olması ve diğer şartların da sağlanması kaydıyla vergi
indiriminden yararlanılması mümkün olacaktır.
Örnek: (Ç) Ltd. Şti., 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemlerine ilişkin tüm vergi
beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergileri kanuni süresi içerisinde ödemiştir. (Ç) Ltd. Şti. adına Ağustos 2014 vergilendirme
dönemi için katma değer vergisi yönünden 2016 yılında vergi inceleme raporu düzenlenmiş ve
120.000.- TL ikmalen KDV tarhiyatı yapılmıştır. Ancak, söz konusu tarhiyata karşı mükellef
tarafından dava açılmış ve 13/4/2018 tarihi itibarıyla kesinleşen yargı kararıyla tarhiyat
tamamen kaldırılmıştır.
(Ç) Ltd. Şti. hakkında yapılan ve indirimin hesaplanacağı 2017 hesap dönemine ait kurumlar
vergisi beyannamesinin verilmesi gereken süreden önce kesinleşmiş mahkeme kararıyla
tamamen kaldırılan bu tarhiyat, diğer şartların da sağlanması kaydıyla, anılan şirketin vergi
indiriminden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.
3. Vergi indirimi uygulaması
Vergi indirimine ilişkin şartları haiz mükellefler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi
beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin %5'i oranında vergi
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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.
Örnek 1: Vergi indiriminden yararlanma şartlarının tamamını sağlayan ve 2017 hesap
dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan kurumlar vergisi
22.000.000.- TL olan (H) A.Ş.’nin bu hesap dönemine ilişkin olarak yurtiçinde kesinti
suretiyle ödemiş olduğu kurumlar vergisi tutarı 400.000.- TL’dir. (H) A.Ş. aynı döneme ilişkin
olarak ayrıca 20.000.000.- TL geçici vergi ödemiştir.
Vergi indirimi tutarı = Hesaplanan kurumlar vergisi x İndirim oranı
= 22.000.000.- TL x 0,05
= 1.100.000.- TL
olarak hesaplanmış olsa da (H) A.Ş.’nin yararlanabileceği vergi indirimi tutarı 1.000.000.TL olarak dikkate alınacaktır.
Örnek 2: (I) A.Ş. 2017 hesap dönemine ilişkin olarak kanuni süresinde verdiği kurumlar
vergisi beyannamesinde beyan ettiği matrah üzerinden 100.000.-TL kurumlar vergisi
hesaplanmıştır. Vergi indiriminden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan (I) A.Ş.’nin 2017
hesap dönemine ait ödemiş olduğu geçici vergi tutarı 98.000.- TL’dir.
Vergi indirim tutarı = Hesaplanan kurumlar vergisi x İndirim oranı
= 100.000.- TL x 0,05
= 5.000.- TL
olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, (I) A.Ş. vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanacaktır.
A. Hesaplanan Kurumlar Vergisi
B. Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı
C. Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
Ödenen Geçici Vergi 98.000.-TL
Ç. Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi (A-C)
D. Mahsup Edilen Vergi İndirimi Tutarı
E. Ödenecek Kurumlar Vergisi (Ç-D)
F. Devreden Vergi İndirimi Tutarı (B-D)

100.000.- TL
5.000.- TL
98.000.- TL
2.000.- TL
2.000.- TL
0.- TL
3.000.- TL

Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilemeyen 3.000.- TL’lik vergi indirimi tutarı,
2017 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi
izleyen bir tam yıl içerisinde (25/4/2019tarihine kadar), mükellefin beyanı üzerine tahakkuk
eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. (I) A.Ş. tarafından bu süre içerisinde
mahsup edilemeyen vergi indirimi tutarları ise red ve iade olunmayacaktır.
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4. Ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi
durumunda mükelleflerin yararlanabileceği vergi indirim tutarının tespiti
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 Bayan (Ġ), 2017 takvim
yılında; 280.000.- TL ticari kazanç, 70.000.- TL de alacak faizi elde etmiştir. Bayan (Ġ) bu
dönemde 42.000.- TL geçici vergi ödemiştir.
Buna göre, Bayan (Ġ) vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanacaktır.
A. Ticari Kazanç
B. Menkul Sermaye Ġradı
C. Gelir Vergisi Matrahı (A+B)
Ç. Hesaplanan Gelir Vergisi
D. Ticari Kazanç / Gelir Vergisi Matrahı (A/C)
E. Hesapl. Gelir Vergisinin Ticari Kazanca Ġsabet Eden Kısmı (Ç x D)
F. Hesaplanan Vergi Ġndirimi Tutarı (E x % 5)
G. Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
Ödenen Geçici Vergi
42.000.-TL
Ğ. Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (Ç - G)
H. Vergi Ġndirimi Tutarı
I. Ödenecek Gelir Vergisi (Ğ - H)

280.000- TL
70.000- TL
350.000- TL
114.150- TL
0,80
91.320- TL
4.566- TL
42.000- TL
72.150- TL
4.566- TL
67.584.-TL

5. Şartların ihlali halinde yapılacak işlemler
Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde
ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.
SAYGILARIMIZLA,…
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