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SİRKÜLER                 İstanbul, 04.04.2012 

Sayı: 2012/75                           Ref: 4/75 

 

 

Konu:  

5084 SAYILI TEŞVİK KANUNU KAPSAMINDA E-MUHTASAR BEYANNAME 

GÜNCELLENMİŞTİR  

06.06.2008 tarihi öncesinde 5084 sayılı teşvik kanunu kapsamındaki illerde faaliyete 

başlayan ve gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanmaya başlayan mükellefler lehine G.V.K 

Geçici 78. maddesinin Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmesi ve iptal sonrası 

uygulamayı açıklayan 81 No.lı G.V.K Sirkülerine bağlı olarak e-beyanname ortamında 

muhtasar beyanname güncellenmiştir.  

 

29.03.2012 tarih ve 2012/70 sayılı sirkülerimiz ile tarafınıza duyurduğumuz 26.03.2012 tarih 

ve 81 sayılı G.V.K Sirkülerinde, “5084 sayılı Kanun kapsamında bulunan illerdeki 

işyerlerinde, istihdam sağlayan işverenler, terkine konu gelir vergisi stopaj teşvik tutarı ile 

asgari geçim indirimi tutarını beyanname üzerinden hesaplayacakları toplam gelir vergisi 

stopaj tutarından birlikte mahsup edeceklerdir. Bu işlem sonucunda mahsup veya terkin 

konusu yapılamayan tutarın kalması halinde bu tutar muhtasar beyannamenin 2 No.lı 

Tablosunun (5) numaralı satırında gösterilecektir.” açıklamasına yer verilmişti.  

 

01.04.2012 tarihinden itibaren muhtasar beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin 

güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı www.gib.gov.tr e-beyanname bölümündeki 

gerekli programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 

yayınlanan 26.03.2012 tarih ve 81 Sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; 14.02.2012 tarihli ve 

28204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2011 tarihli ve Esas No:2010/7 ve Karar 

No:2011/172 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 

04.06.2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi ile eklenen geçici 73’üncü 

maddesi, 06.06.2008 tarihinden önce 29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 3’üncü 

maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanması 

gereken mükellefler yönünden iptal edilen karar uyarınca program değişikliği yapıldığı 

açıklanmıştır.  

 

 

Güncellenen e-muhtasar beyanında “ekler” bölümüne “Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine 

İlişkin Bildirim (06.06.2008 öncesi)” adlı bir bölüm eklenmiştir.  

 

Kapsama giren mükellefler muhtasar beyanname üzerinde G.V.K’nun 32. maddesi  

kapsamında hesapladıkları asgari geçim indirimi tutarına yer vereceklerdir. Ayrıca 5084 sayılı 

Kanun’un 3. maddesi kapsamında gelir vergisi stopaj teşviki tutarlarını hesaplayacaklar ve 

ilgili mevzuata uygun olarak muhtasar beyanname eki olan yukarıda yer verdiğimiz yeni 

tabloyu dolduracaklardır. Yeni beyannamede, beyan edilen gelir vergisi stopaj tutarından hem 
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asgari geçim indirimi tutarı hem terkin edilecek tutar mahsup edilmekte, mahsup edilemeyen 

tutar ise beyannamede iade edilecek vergi olarak gözükmektedir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

(*) 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 Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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