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Konu : Vergi indirimi.   

İlgi : 06.03.2018 tarihli özelge talep formunuz. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin 2013 yılı indirimli orana tabi KDV iadesi 

kapsamında şirketiniz tarafından iade alınan tutarın bir kısmının fazla ve yersiz olarak iade 

alındığının tespiti nedeniyle vergi dairenizce 10.05.2017 tarihli ve … no.lu Vergi/Ceza 

ihbarnamesinin tebliğ edildiği ve yapılan tarhiyat ile ilgili tutarın gecikme faizi ve vergi ziyaı 

cezası ile birlikte şirketinizce geri ödenmesinin talep edildiği, söz konusu ihbarname ile tebliğ 

edilmiş olan 29.519,83-TL'nin 14.06.2017 tarihinde yapılan uzlaşma sonucunda Uzlaşma 

Komisyonu tarafından 16.184,40-TL olarak revize edildiği ve 16.06.2017 tarihinde 

ödemesinin yapıldığı belirtilerek, söz konusu hususların 6824 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi 

ile değişen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121'inci maddesi kapsamında %5 

vergi indiriminden yararlanmanıza engel teşkil edip etmeyeceği hususunda Başkanlığımız 

görüşü talep edilmektedir. 

6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle başlığıyla birlikte değişen ve 01.01.2018 tarihi 

itibariyle yürürlüğe giren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 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 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.), 

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları 

dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 

şarttır. 

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu 

madde hükümlerinden yararlanamazlar. 

..." 

denilmiştir. 

Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamaların yer aldığı 23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 301 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Vergi indiriminden 

yararlanma şartları" başlıklı 4'üncü maddesinin "4.2. İlgili dönemlere ilişkin olarak beyana 

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

bulunmaması" başlıklı bölümünde; 

"Mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin 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 

gerekmektedir. Söz konusu dönemler için 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. 

Örnek: (Ç) Ltd. Şti., 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemlerine ilişkin tüm vergi beyannamelerini 

kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri kanuni 

süresi içerisinde ödemiştir. (Ç) Ltd. Şti. adına Ağustos 2014 vergilendirme dönemi için katma 

değer vergisi yönünden 2016 yılında vergi inceleme raporu düzenlenmiş ve 120.000.- TL 

ikmalen KDV tarhiyatı yapılmıştır. Ancak, söz konusu tarhiyata karşı mükellef tarafından 

dava açılmış ve 13/4/2018 tarihi itibarıyla kesinleşen yargı kararıyla tarhiyat tamamen 

kaldırılmıştır. 

(Ç) Ltd. Şti. hakkında yapılan ve indirimin hesaplanacağı 2017 hesap dönemine ait kurumlar 

vergisi beyannamesinin verilmesi gereken süreden önce kesinleşmiş mahkeme kararıyla 

tamamen kaldırılan bu tarhiyat, diğer şartların da sağlanması kaydıyla, anılan şirketin vergi 

indiriminden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir. 

Öte yandan, (Ç) Ltd. Şti., hakkında yapılan söz konusu tarhiyatın indirimin hesaplanacağı 

2017 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken süreden sonraki 

bir tarihte (örneğin 4/6/2018 tarihinde) kesinleşen yargı kararıyla tamamen kaldırılmış 

olması halinde 2017 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken 



tarih itibarıyla indirim şartlarını sağlayamadığından bu hesap dönemine ilişkin olarak söz 

konusu indirimden yararlanması mümkün bulunmamaktadır. 

Ancak, (Ç) Ltd. Şti. hakkında yapılan tarhiyatın 2017 hesap dönemine ait kurumlar vergisi 

beyannamesinin verilmesi gereken süreden sonraki bir tarihte kesinleşen yargı kararıyla 

tamamen kaldırılmış olması nedeniyle, söz konusu tarhiyat 2018 hesap dönemine ilişkin 

olarak verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirimden yararlanılmasını 

etkilemeyecektir." 

açıklamalarına yer verilmiştir. 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, bağlı olduğunuz Vergi Dairesi Müdürlüğünün 2013 yılı 

indirimli orana tabi KDV iadesi tutarlarını fazla ve yersiz olarak iade aldığınız yönündeki 

tespiti üzerine, anılan Müdürlük tarafından şirketiniz adına yapılan tarhiyatların, 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde belirtilen indirimin hesaplanacağı 

beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl (2015-2016-2017) içerisinde 

(10.05.2017 tarihinde) yapılmış olması ve kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul 

Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmayıp, 

uzlaşmaya gidilmek suretiyle ödenmiş olması nedeniyle, anılan Kanun maddesinde belirtilen 

% 5 kurumlar vergisi indiriminden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

İmza                           

  

(*)     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. 

 


