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VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN %5’LİK VERGİ 

İNDİRİMİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

1. Giriş 

Bilindiği üzere 7194 sayılı Kanun ile “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan %5’lik 

Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları” konusunda bazı değişiklikler yapılmıştı. 

27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 312 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 

ile bu değişiklikler hakkında açıklamalar yapılmıştır. 

2. Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları  

a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla           

ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin 

hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine 

tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması, 

b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 

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 ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş 

borcunun bulunmaması, 

ç)  Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 takvim 

yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş 

olması, 

2.1. İlgili Dönem Beyannamelerinin Kanuni Süresi İçerisinde Verilmiş ve 

İndirimin Hesaplanacağı Beyannamenin Verildiği Tarih İtibarıyla Bu 

Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmiş Olması  

2.1.1. Kanuni Süresinde Beyan Edilmesi ve Ödenmesi Gereken Beyannameler 

İndirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin, indirimin hesaplanacağı 

beyannamenin ait olduğu yıl ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son 2 yıla 

ilişkin olarak aşağıda sayılan beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu 

beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerini de indirimin hesaplanacağı beyannamenin 

verildiği tarih itibarıyla ödemiş olmaları gerekmektedir. 

 Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri,  

 Geçici vergi beyannameleri,  

 Muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri, 

 Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma 

değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannameleri 
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2.1.2. Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Amacıyla veya Pişmanlıkla 

Beyanname Verilmesi 

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 indirimin 

hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir. 

2.1.3. Vergi Ödemelerinin İade Alacaklarından Mahsup Edilerek Yapılması  

Kanun kapsamında süresinde verilmesi gereken beyannamelere ait tahakkuk eden 

vergilere ilişkin ödemenin ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve 

eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade 

alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz 

konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına 

düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek 

istenilen tutarın %10'unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla 

veya 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 süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal 

edilmiş sayılmayacaktır. 

2.2. İlgili Dönemlere İlişkin Olarak Beyana Tabi Vergi Türleri 

İtibarıyla İkmalen, Re’sen veya İdarece Yapılmış Bir Tarhiyat Bulunmaması  

Mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin hesaplanacağı 

beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıl içerisinde haklarında beyana 

tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat 

bulunmaması gerekmektedir. Söz konusu dönemlerde haklarında ikmalen, re’sen veya 

idarece yapılmış bir tarhiyat bulunan mükellefler, tarhiyatın kesinleşip 

kesinleşmediğine bakılmaksızın, indirimden yararlanamayacaktır. 

Öte yandan, söz konusu dönemlere ilişkin olarak ikmalen, re'sen veya idarece 

yapılan tarhiyatların indirimin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi 

beyannamesinin verilmesi gereken süreden önce kesinleşmiş yargı kararlarıyla 

veya Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen 

ortadan kaldırılmış olması ve diğer şartların da sağlanması kaydıyla vergi 

indiriminden yararlanılması mümkün olacaktır. Ancak, yapılan tarhiyatların kesinleşmiş 

yargı kararları, uzlaşma veya düzeltme hükümleri ile kısmen ortadan kaldırılması 

durumunda ise indirimden yararlanılamayacaktır. 
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2.3. Vergi İndiriminin Hesaplanacağı Beyannamenin Verildiği Tarih İtibarıyla 

Vergi Aslı (Vergi Cezaları ve Fer’i Alacaklar Dâhil) 1.000 Türk Lirasının 

Üzerinde Vadesi Geçmiş Borcunun Bulunmaması  

Mükelleflerin, vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin hesaplanacağı 

beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ve fer’i 

alacaklar dahil) 1.000.- TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması 

gerekmektedir. 

Söz konusu 1.000.- TL’lik borcun hesabında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı 

vergi dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden 

vergi asılları, vergi cezalarının (vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezaları) ve bunların fer’i alacaklarının toplamı dikkate alınacaktır.  

Söz konusu 1.000.- TL’lik borcun hangi döneme ait olduğunun önemi 

bulunmamaktadır. 

2.4. Vergi İndiriminin Hesaplanacağı Beyannamenin Ait Olduğu Yıl ile Önceki 

Dört Takvim Yılında Vergi Usul Kanununun 359 . Maddesinde Sayılan Fiillerin 

İşlenmemiş Olması  

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 

dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun kaçakçılık suçlarını düzenleyen 359. 

maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilen mükellefler vergi indiriminden 

yararlanamayacaklardır. 

 

 

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi Müessesesinden 

Faydalanma Şartları ile ilgili örneklere tebliğden ulaşabilirsiniz. 

27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “312 Seri Nolu 

Gelir Vergisi Genel Tebliğine” buradan erişebilirsiniz. 

http://www.egedenetim.net/
https://www.gib.gov.tr/node/143911/pdf

