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İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin 28/12/2015 tarihinde 2013 yılı için sınırlı 

incelemeye alındığı, incelemenin 02/06/2016 tarihinde tamamlandığı, tarhiyat öncesi 

uzlaşmada bulunularak 01/09/2016 tarihinde uzlaşmaya gidildiği, ancak teklif edilen tutarın 

yüksek olması, ayrıca söz konusu dönemde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun yürürlüğe girmiş olması ve daha avantajlı olmasından 

dolayı uzlaşılamadığı, akabinde vergi ceza ihbarnamesinin 05/10/2016 tarihinde tarafınıza 

tebliğ edildiği ve 11/10/2016 tarihinde 6736 sayılı Kanundan faydalanarak borcunuzu tek 

seferde ödediğiniz belirtilerek, bu durumun vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5'lik 

vergi indiriminden yararlanmaya engel teşkil edip etmeyeceği hususunda Başkanlığımız 

görüşü talep edilmektedir. 

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi" başlıklı 

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.),  

 

..." 

 

hükmüne yer verilmiştir. 

Ayrıca, konuya ilişkin olarak 301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de gerekli 

açıklamalara yer verilmiştir. 

Buna göre, hakkınızda 2013 hesap dönemine ilişkin olarak 2016 yılında düzenlenen vergi 

inceleme raporuna istinaden tarh edilen vergilerin ve kesilen cezaların, Gelir Vergisi 

Kanununun mükerrer 121 inci maddesi kapsamında kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 

sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan 

kaldırılmaksızın, 6736 sayılı Kanundan faydalanılarak ödenmiş olması nedeniyle, ilgili 

dönemlerde vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5'lik vergi indiriminden yararlanmanız 

mümkün bulunmamaktadır. 

 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 


