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VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREN MÜKELLEFLERE 

VERGİ İNDİRİMİ SAĞLANACAKTIR. 
 

08.03.2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun’un 4. 

Maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerer 121. Maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

 

Söz konusu düzenleme ile vergiye uyumlu mükelleflere “Vergi İndirimi” sağlanacaktır. 

 

1. Vergi İndirimi Uygulaması 

 

 Bazı şartları sağlayan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, yıllık gelir veya 

kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi 

gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecektir. 

 

 Hesaplanacak indirim tutarında üst sınır 1 Milyon Türk Lirası olarak 

belirlenmiştir. 1 Milyon TL olarak belirlenen üst sınır her yıl yeniden değerleme 

oranında arttırılarak uygulanacaktır. 

 

 İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar 

yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi 

izleyen 1 tam yıl içerisinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer 

vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içerisinde mahsup edilemeyen tutarlar 

red ve iade edilmeyecektir. 

 

 Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki 

faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içindeki oranı 

dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir. 

 

 Vergi İndirimi Uygulaması 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık 

gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacaktır. 

 

2. Vergi İndirimden Yararlanabilecek Mükellefler 

 

Vergi İndirimi uygulamasından aşağıdaki mükellefler yararlanabilecektir. 

 Ticari, Zirai ve Mesleki Faaliyeti Nedeniyle Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar, 

 Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet 

gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım 

fonları hariç) 
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3. Vergi İndirimden Yararlanacak Mükelleflerin Sağlaması Gereken Şartlar 

 

3.1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 

yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması ve bu beyannameler 

üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması 

Not: Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra 

düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler şartın ihlali olarak kabul 

edilmeyecektir. 

Not: Her bir beyanname itibariyle 10 Türk Lirası’na kadar yapılan eksik ödemeler şartın 

ihlali olarak kabul edilmeyecektir. 

 

3.2. Beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıl içerisinde haklarında 

beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat 

bulunmaması 

Not: Yapılan tahiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanunun 

uzlaşma yada düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması şartın 

ihlali olarak kabul edilmeyecektir. 

 

3.3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergi aslı 1.000 

Türk Lirası’nın üzerinde vadesi geçmiş borcun bulunmaması 

Not: Vergi cezaları da vadesi geçmiş borçlar içerisinde kabul edilecektir. 

 

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 takvim yılında 

Vergi Usul Kanunu 359. Maddesinde belirtilen “Kaçakçılık“ suçu olarak kabul edilen 

fiilleri işlediği tespit edilenler vergi indiriminden yararlanamayacaktır. 

 

 

Saygılarımızla, 


