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Sayı : 65771276-120.01.02.10-E.13441 05.11.2018 

Konu : Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi   

İlgi : 24.07.2018 tarih ve 8886 sayılı özelge talep formunuz. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin kurumlar vergisi mükellefi olduğu, tüm 

vergilerini düzenli ve zamanında ödediği, kurumlar vergisinden %5 lik vergi indirimi 

kazandığı ancak 2018 1. dönem kurum geçici vergisinin ödemesine dair bankaya ödeme günü 

olan 17.05.2018 tarihinde 1.378.110,92 TL gönderdiği ancak bankanın gecikme zammını 

kendisi karşılayarak 18.05.2018 tarihinde gecikme zammı ile birlikte 1.378.817,10 TL olarak 

ödediği ve söz konusu geç ödemenin bankanın kusuru olduğu belirtilerek bu durumunun Gelir 

Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinden faydalanılmasına engel teşkil edip 

etmeyeceği hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" 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.), 



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. 

Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları 

taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması 

dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, 

indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda 

herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden 

yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır 

ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, 

yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. 

Bu maddede geçen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığına bağlı vergi 

dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk 

eden vergileri ifade eder. 

Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 

uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar 

Kurulu, birinci fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar 

indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye; Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." 

hükmüne yer verilmiştir. 

Ayrıca, konu hakkında 301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalara yer 

verilmiştir. 

Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenen vergi 

indiriminden yararlanmak için, öncelikle indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu 

yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve 

bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresinde ödenmiş olması 

gerekmekte olup bu şartların herhangi bir şekilde sağlanamaması halinde ise söz konusu 

indirimden yararlanılamayacağı tabiidir. 

Dolayısıyla 2017 yılına ilişkin olarak 1-25 Nisan 2018'de verilmiş olması gereken kurumlar 

vergisi beyannamesinde gerekli şartları taşımanız halinde söz konusu vergi indiriminden 

yararlanmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak, 2018/I döneme ilişkin tahakkuk eden kurum 

geçici vergisinin kanuni süresinden sonra ödenmesi nedeniyle şirketinizce 2018, 2019 ve 

2020 yılları için vergi indirimine ilişkin şartlar sağlanamayacağından söz konusu yıllarda bu 

indirimden yararlanabilmeniz mümkün değildir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.  

 (*)     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. 


