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VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE  

VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ İÇ GENELGE YAYINLANDI 

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında, iade/mahsup taleplerinde 

yaşanılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla 2019/1 Sayılı İç Genelge yayınlanmıştır. Adı geçen 

Genelgeye bu Sirkülerimiz ekinde yer verilmektedir. 

Genelge’de bazı tereddütlere yol açtığı görülen iki konuda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 

 Mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin 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 gerekmekte olduğundan söz konusu dönemler için haklarında ikmalen, 

re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunan mükelleflerin, tarhiyatın kesinleşip 

kesinleşmediğine bakılmaksızın, indirimden yararlanmaları mümkün 

bulunmamaktadır. 

 Mükelleflerin nakden iade taleplerinin gerçekleştirilmesinden sonra fazladan iade 

edildiği "KDV İadesi Kontrol Raporu" veya diğer suretlerle tespit edilen tutarların 

kendilerinden geri alınmasına ilişkin olarak yazılı talepte bulunmaları (KDV iade 

uygulamasında kullanılan haliyle mükelleflerin tenzil dilekçesi vermeleri) halinde, bu 

talepleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergi indirimi 

açısından kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni 

süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen beyanname olarak değerlendirilecektir. 

Dolayısıyla, haksız yapılan iadenin geri alınmasına yönelik olarak mükelleflerin söz 

konusu yazılı taleplerine istinaden yapılan ikmalen, resen veya idarece tarhiyatlar 

vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil 

etmeyecektir. 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 

EK:  

- 2019/1 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi 

 

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


 
 

www.vizyongrubu.com | info@vizyongrubu.com 
 

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

 

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

Sayı : 27238360-010.06.01-   

Konu : Vergiye uyumlu mükelleflere vergi 
indirimi uygulaması 

  

      ........................ VALİLİĞİNE 

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) 

................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ 

(Seri no: 2019/1) 

 

1. Giriş 

Başkanlığımıza intikal eden olayların incelenmesinden, 6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 
başlığıyla birlikte değişen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi 
indirimi" başlıklı mükerrer 121 inci maddesinin uygulamasına ilişkin iade/mahsup talepleri hakkında 
tereddüde düşüldüğü anlaşılmış olup, aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

2. Yasal Düzenleme 

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde; 

"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), bu maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden 
hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki 
hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın 
ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk 
eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade 
edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim 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 edilir. 

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 
beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak 
kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali 
sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması 
(Her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz. 
Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin 
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edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu 
takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), 

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla 
ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş 
yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre 
tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), 

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 
Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 

şarttır. 

…" 

hükmüne yer verilmiştir. 

Konu ile ilgili açıklamalara 301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "4.2. İlgili dönemlere ilişkin 
olarak beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat 
bulunmaması" başlıklı bölümünde yer verilmiştir. 

  

Dolayısıyla, mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin 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 gerekmekte 
olduğundan söz konusu dönemler için haklarında ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat 
bulunan mükelleflerin, tarhiyatın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın, indirimden 
yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. 

3. Düzeltme beyannameleri ile tenzil taleplerinin vergi indirimine etkisi 

Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme 
amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil 
etmemektedir. 

Ayrıca, mükelleflerin nakden iade taleplerinin gerçekleştirilmesinden sonra fazladan iade edildiği 
"KDV İadesi Kontrol Raporu" veya diğer suretlerle tespit edilen tutarların kendilerinden geri 
alınmasına ilişkin olarak yazılı talepte bulunmaları (KDV iade uygulamasında kullanılan haliyle 
mükelleflerin tenzil dilekçesi vermeleri) halinde, bu talepleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 
inci maddesinde yer alan vergi indirimi açısından kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye 
ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen beyanname olarak 
değerlendirilecektir. Dolayısıyla, haksız yapılan iadenin geri alınmasına yönelik olarak mükelleflerin 
söz konusu yazılı taleplerine istinaden yapılan ikmalen, resen veya idarece tarhiyatlar vergiye uyumlu 
mükelleflere vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. 

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılmasını rica ederim. 

 Necmi KESKİNSOY 

Başkan a. 

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı 
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