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VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ  

UYGULAMASI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI  

 

Hatırlanacağı üzere, 7162 “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun”un 3. Maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

(1) numaralı bendinde yer alan “10 Türk lirasına” ibaresi “250 Türk lirasına” şeklinde değiştirilmiş ve 

bende “ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

“Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak 
terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin 
sonunu takip eden on beşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.” 

Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminin şartlarından biri, indirimin 
hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin 
kanuni süresinde verilmiş olması ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni 
süresinde ödenmiş olmasıdır.  

7162 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle; her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar 
(Değişiklikten önce bu tutar 10 Türk lirasına kadar idi) yapılan eksik ödemelerin bu şartın ihlali 
kapsamında değerlendirilmemesi amaçlanmış ayrıca, ihraç kayıtlı mal teslimlerine ilişkin Katma Değer 
Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamalarında olduğu gibi ilgili vergi kanunu 
gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde (ihracatın üç ay içerisinde 
gerçekleştirilmesi gibi) terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, 
kanunlarında öngörülen tecil süresinin (örneğin ihraç kayıtlı teslimlerde teslimin yapıldığı tarihi 
izleyen üçüncü ayın sonuna kadar olan süre) bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, 
GVK’nun mükerrer 121 inci maddesi ile getirilmiş olan tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi 
içerisinde ödenmiş olması şartının ihlal edilmiş sayılmayacağı düzenlenmiştir. 

15.03.2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:301)’nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:307) yayınlandı. Anılan Tebliğ ve bu değişiklikten sonra 301 

No Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin son hâli ekte sunulmaktadır. 

Bu Tebliğde; 7162 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci 

maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında yapılan 

değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.  
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Tebliğde yer alan açıklamalar uyarınca; 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. 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 

 

EK:  

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:301)’nde  

  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:307) 

-301 No Gelir Vergisi Kanunu Tebliği’nin Son Hâli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vizyongrubu.com/
mailto:info@vizyongrubu.com


 
 

www.vizyongrubu.com | info@vizyongrubu.com 
 

Kısıklı Mah. Bosna Bulvarı No:31 Vizyon Plaza Üsküdar / İstanbul 

 

15 Mart 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30715 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 307) 

MADDE 1 – 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri 

No: 301)’nin “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine 

tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki fıkralar 

eklenmiştir. 

“193 sayılı Kanunun 7162 sayılı Kanunla 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.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

23/12/2017 30279 
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