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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2017/61 

TARİH: 29/12/2017 

KONU 
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin 

Usul ve Esaslar Belirlenmiştir. 

 

 Bilindiği üzere 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi başlığı ile 

birlikte yeniden düzenlenmiş ve vergiye uyumlu mükellefler için 1/1/2018 tarihinden itibaren 
verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere % 5 vergi 

indirimi uygulaması getirilmiştir. 

 

Söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 23 Aralık 2017 tarih 30279 sayılı Resmi Gazete 

‘de yayımlanan 301 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiş olup ilgili düzenlemelere 

aşağıda yer verilmiştir. 

1. Vergi İndiriminden 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 İndiriminden Yararlanma Şartları 

 

• İndirimin 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, 

• 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 

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 

gerekmektedir. 
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3. Vergi İndirimi Uygulaması 

Vergi indirimine ilişkin şartları haiz mükellefler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi 

beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin %5'i oranında vergi 

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. 

4. Şartların İhlali Halinde Yapılacak İşlemler 

 

• Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde 

ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler 

vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. 

 

• 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 üzerine, yapılan tarhiyatların kesinleşmesi halinde indirim 

uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. 

Dolayısıyla, indirimin hesaplandığı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki 

yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanın gerçek durumu yansıtmadığının, vergi indiriminden 

yararlanıldıktan sonra tespit edilmesi nedeniyle beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, 

resen veya idarece tarhiyat yapılması ve bu tarhiyatların kesinleşmesi durumunda, indirim 

nedeniyle ödenmeyen vergiler vergi ziyaı uygulanmaksızın tarh edilecektir. Vergi indirimi 

uygulamasında kesinleşmeden maksat, tarh edilen vergi ile kesilen cezaların idari yargı 

mercileri nezdinde dava konusu yapılmaması veya dava konusu edilmesi neticesinde tüm 

olağan kanun yollarının tüketilmesiyle uygun bulunmak suretiyle kesinleşmesidir. 

Bu takdirde, indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, 

yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır. 

Söz konusu Tebliğ'in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir. 

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301) 

 

Saygılarımla, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-12.htm

