
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 15.05.2019 

Sayı: 2019/091        Ref: 4/091 

 

 

Konu:  

DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMESİ GEREKMEYEN DÖNEMLERE 

İLİŞKİN OLARAK SÖZKONUSU BEYANNAMELERİN VERİLMEMİŞ 

OLMASININ “VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ” 

KAPSAMINDA %5 VERGİ İNDİRİMİ HESAPLANMASINA ENGEL TEŞKİL 

ETMEDİĞİNE DAİR ÖZELGE 

 

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” 

başlıklı mükerrer 121. maddesi kapsamında % 5 vergi indiriminden yararlanılabilmesinin 

şartlarından birisi ilgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu 

beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olmasıdır.  

 

2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde söz konusu indirim kaynaklı oluşan iade alacağını, 

2018 yılı içinde diğer vergi borçlarına mahsup etmek isteyen mükelleflere, Gelir/Kurumlar 

Vergisi İade Talebi Giriş (GEKSİS) sisteminde yapılan kontroller neticesinde, ilgili yılların bazı 

aylarında damga vergisi beyannamesi verilmediği yönünde tespitler yapılmıştı. Bunun üzerine 

mükellefler sirkülerimiz ekinde yer alan özelgedeki ilgili mevzuata atıf yapmak suretiyle, söz 

konusu aylarda damga vergisi beyannamesine konu edilecek işlemleri olmadığı için beyanname 

vermediklerini izah etmek durumunda kalmışlardı. Bu izahatlar sonrasında mahsuben iade 

işlemlerine devam edilebilmişti.   

 

Bu yıl İnteraktif Vergi Dairesi’nde “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sorgusu” 

başlıklı bölümde ise aşağıdaki açıklamaya yer verilmişti: 

 

“Bu sorgulama sonucunda, merkezi veri tabanı kayıtlarına göre kanuni süresi içinde verilmeyen 

beyanname kontrolünde muhtasar (0003) ve/veya damga vergisi (0040) beyannamelerinin 

zamanında verilmediği ortaya çıkmış ancak o döneme ilişkin herhangi bir kesinti olmadığından 

dolayı beyanname verilmemiş ise uyarıya rağmen %5 vergi indiriminden faydalanabilirsiniz.”  

 

Sirkülerimiz ekinde konuyla ilgili olarak yayınlanan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 

22.04.2019 tarihli ve 62030549-120[Mük.121-2018/510]-E.331635 sayılı özelgesinde kısaca 

aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Sürekli damga vergisi mükellefleri ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis 

ettiren mükellefler tarafından, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisinin 

bulunmaması durumunda damga vergisi beyannamesi verilmesine gerek olmadığı veya 

durumun bir yazı ile vergi dairesine bildirilmesi zorunluluğu bulunmadığından, damga vergisi 

beyannamesi verilmesi gerekmeyen dönemlere ilişkin olarak bu beyannamenin verilmemiş 

olmasının Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergi indiriminden 

faydalanılmasına engel bir durum teşkil etmediği tabiidir. Bu kapsamda, Gelir Vergisi 

Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan şartları taşımanız halinde, vergi 

indiriminden faydalanabilmeniz mümkün bulunmaktadır.” 

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 22.04.2019 tarihli ve 62030549-120[Mük.121-

2018/510]-E.331635 sayılı özelgesi 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
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Vergi indirimi hk.
Sayı: 
62030549-120-331635
Tarih: 
22/04/2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

  
 

Sayı : 62030549-120[Mük.121-2018/510]-E.331635 22.04.2019
Konu : Vergi indirimi  

  

İlgi :  

İlgide  kayıtlı  özelge  talep  formunda,  193  sayılı  Gelir  Vergisi  Kanununun  "Vergiye  uyumlu
mükelleflere vergi indirimi" başlıklı mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenen vergi indiriminden
faydalanmak  üzere  başvuruda  bulunduğunuzu,  ancak  sistemde  "0040  Damga  Vergisi
Beyannamesinin"  verilmemiş  olduğu  görüldüğünden,  %5'lik  vergi  indirimden  yararlanıp
yararlanamayacağınız  hususunda  Başkanlığımız  görüşü  talep  edilmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 18 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden,
sürekli damga vergisi mükellefiyeti olan veya ihtiyarilik kapsamında olup sürekli damga vergisi
mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi
bulunmaması halinde damga vergisi beyannamesi vermelerine gerek bulunmadığı ancak keyfiyetin
bir yazı ile vergi dairesine bildirilmesi gerektiğine ilişkin 12, 32 ve 43 Seri No.lu Damga Vergisi
Genel  Tebliğlerinde açıklamalara  yer  verilmişken 46 Seri  No.lu  Damga Vergisi  Kanunu Genel
Tebliği ile sürekli damga vergisi mükellefleri ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti
tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması
halinde, keyfiyeti bir yazı ile vergi dairesine bildirmeleri zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca,  16 ve 43 Seri  No.lu Damga Vergisi  Kanunu Genel Tebliğlerinde sürekli  damga vergisi
mükellefiyeti  tesis  ettirmek zorunda  olan  kurum ve  kuruluşlar  sayılmış,  bu  kapsamda limited
şirketlerin  ihtiyari  olarak  sürekli  mükellefiyet  tesis  ettirmesinin  mümkün  olduğu  hususu
belirlenmiştir.

Bu çerçevede, şirketinizin sürekli damga vergisi mükellefiyetinin tesis edildiği ve 31/3/2018 tarihi
itibarıyla sürekli  damga vergisi  mükellefiyetinin sona erdiği  anlaşılmış olmakla birlikte,  sürekli
damga vergisi  mükellefleri  ile  ihtiyari  olarak  sürekli  damga vergisi  mükellefiyeti  tesis  ettiren
mükellefler tarafından, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması
halinde,  damga  vergisi  beyannamesi  verilmesine  veya  durumun  yazı  ile  bildirilmesine  gerek
bulunmamaktadır.

193 Gelir Vergisi Kanunun 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

http://www.gib.gov.tr/vergi-indirimi-hk-2


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 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali
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.),

....

Bu  madde  kapsamında  vergi  indiriminden  yararlanan  mükelleflerin,  öngörülen  şartları
taşımadığının  sonradan  tespiti  hâlinde  ilgili  vergilendirme  döneminde  indirim  uygulaması
dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indirimin
hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye
ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine
yapılan  tarhiyatların  kesinleşmesi  hâlinde  de  uygulanır  ve  bu  takdirde  indirim  uygulaması
dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip
eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Bu maddede geçen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine
verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade
eder."

hükümleri yer almaktadır.

301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi
içerisinde  verilmiş  ve  bu  beyannameler  üzerine  tahakkuk  eden  vergilerin  de  kanuni  süresi
içerisinde ödenmiş olması" başlıklı bölümünde, "İndirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin,
indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki
son iki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken gelir veya
kurumlar vergisi,  katma değer vergisi,  muhtasar gibi tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi
içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerini de kanuni süresi içerisinde
ödemiş olmaları gerekmektedir.



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." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, sürekli damga vergisi mükellefleri ile ihtiyari olarak sürekli damga
vergisi  mükellefiyeti  tesis  ettiren  mükellefler  tarafından,  kanuni  süresi  içinde  beyan  etmeleri
gereken damga vergisinin bulunmaması durumunda damga vergisi beyannamesi verilmesine gerek
olmadığı  veya  durumun bir  yazı  ile  vergi  dairesine  bildirilmesi  zorunluluğu bulunmadığından,
damga  vergisi  beyannamesi  verilmesi  gerekmeyen  dönemlere  ilişkin  olarak  bu  beyannamenin
verilmemiş  olmasının  Gelir  Vergisi  Kanununun  mükerrer  121  inci  maddesinde  yer  alan  vergi
indiriminden faydalanılmasına engel bir durum teşkil etmediği tabiidir. Bu kapsamda, Gelir Vergisi
Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan şartları taşımanız halinde, vergi indiriminden
faydalanabilmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise
bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


