
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 18.03.2019 

Sayı: 2019/061        Ref:4/061  

 

 

Konu:  

HER BİR BEYANNAME İÇİN 250 TL’NA KADAR YAPILAN EKSİK ÖDEMELER 

% 5 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA ŞARTI İHLALİ SAYILMAYACAKTIR 

 

15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 

(Seri No: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307) ile, Gelir Vergisi 

Kanunu’nun mükerrer 121. maddesi kapsamında, vergiye uyumlu mükelleflere vergi 

indiriminden yararlanılabilmesi şartlarından birisi olan “İlgili dönem beyannamelerinin kanuni 

süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi 

içerisinde ödenmiş olması” şartında, her bir beyanname itibarıyla 250 TL’na (Eski had 10 TL 

olarak uygulanmaktaydı) kadar yapılan eksik ödemelerin bu şartın ihlali sayılmayacağına dair 

7162 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme hakkında açıklamalar yapılmıştır.  

 

1. Genel olarak vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı mükerrer 121. 

maddesine göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile finans 

ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik 

şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerinin; 

 

a) 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, 

 

b) 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, 

 

c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi 

cezaları dahil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 

 

ç) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması, 

 

şartlarının hepsini sağlamaları halinde, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri 

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

yaralanabileceklerdir. Vergi indirimi tutarı, her hal ve takdirde 1.000.000 TL’dan  (2019 yılı 

için 1.200.000 TL) 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. 

 

2. 7162 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler 

 

7162 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” 

başlıklı mükerrer 121. maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler hakkında 

31.01.2019 tarih ve 2019/40 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştır.  

 

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 Kanun ile yapılan değişiklik 

çerçevesinde, her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu 

şartın ihlali kapsamında değerlendirilmeyecektir (eski had 10 TL olarak uygulanmaktaydı). 

 

Ayrıca, yine 7162 sayılı Kanun ile mükerrer 121. maddede yapılan değişikliğe göre, 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, tahakkuk eden 

vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacaktır. 

 

3. Uygulama tebliğinde yapılan değişiklikler 

 

“Vergiye uyumlu mükelleflerde vergi indirimi” başlıklı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 

121. maddesinin uygulama usul ve esaslarının belirlendiği 301 Seri No.lı 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 bölümünün sonuna aşağıdaki bölümler 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’na kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu beyannameler 

üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali 

anlamına gelmeyecektir. 

 

 

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2466.pdf


 

 

 

 

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 25.04.2019 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’lık 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’lık verginin süresinde ödenmemesi, (L) A.Ş.’nin 

vergi indiriminden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.” 

 

12.03.2019 tarih ve 2019/058 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere mükellefler, İnteraktif 

Vergi Dairesi’nden (https://ivd.gib.gov.tr) vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi 

müessesesine ilişkin durumlarını sorgulayabilecektir. 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EK: 

Gelir Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 

307) 

 

(*) 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.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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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 
  

  
 

 

 

 

 


