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VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE TANINAN
VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN
GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI
7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye uyumlu
mükelleflere vergi indirimi” başlıklı Mükerrer 121’inci maddesinde
yapılan değişikliklere ilişkin olarak Gelir Vergisi Tebliğ Değişikliği
yayımlandı.
İndirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin
⎯ İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu
beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son iki yıla ilişkin olarak
yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri,

ÖZET

:

⎯ 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
beyannamelerini
kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk
eden vergilerini de indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği
tarih itibarıyla ödemiş olmaları gerekmektedir.
Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni
süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen
beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil
etmemektedir.
Ancak, indirimden yararlanılabilmesi için bu beyannameler üzerine
tahakkuk eden vergilerin de indirimin hesaplanacağı beyannamenin
verildiği tarih itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir.
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Mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için;
⎯ İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu
yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni
süresi içerisinde verilmiş ve indirimin hesaplanacağı
beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine
tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması,
⎯ İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu
yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi
türleri
itibarıyla (tarhiyatın
kesinleşip
kesinleşmediğine
bakılmaksızın) ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat
bulunmaması,
⎯ Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih
itibarıyla dönemi önemli olmaksızın vergi aslı vergi aslı, vergi
cezaları ve gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacaklar
dahil 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun
bulunmaması,
⎯ Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile
önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359’uncu
maddesinde (kaçakçılık suçu olarak sayılan) fiillerin işlenmemiş
olması,
gerekmektedir.
İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyatın, 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 mümkündür.
Tebliğ değişikliği 1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık
gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
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07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet
Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 8’inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun
“Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı Mükerrer 121’inci maddesinde bazı
değişiklikler yapılmış ve söz konusu değişiklikler 1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi
gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 7/12/2019
tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.
Maddede yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibiydi:
1) Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan %5’lik vergi indiriminin uygulanmasında beyan
edilen vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması şartı kaldırılarak, ödeme koşulu gelir
ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiştir.
Buna göre 2019 yılına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi
beyannamelerinde %5’lik vergi indirimi uygulanmasından yararlanabilmek için kanuni
süresinde verilmiş ancak kanuni süresine ödenememiş olan vergilerin indirimin
hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmiş olmaları halinde
maddede yer alan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla vergi indiriminden
yararlanılabilecektir.
2) Maddede geçen vergi beyannameleri ibaresinin hangi beyannameleri ifade ettiğine
açıklık getirilmiştir
Vergi beyannameleri ibaresi,
⎯ Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri,
⎯ Geçici vergi beyannameleri,
⎯ Muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri
⎯ ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma
değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini;
vergi ibaresi ise Bakanlığa bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler
üzerine tahakkuk eden vergileri ifade etmektedir.
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3) Ödemenin, iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden
yararlanıldıktan sonra iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi
borcu tutarının altına düşmesi halinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin
mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, bu durum vergilerin
ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecektir.
Ayrıca tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilen
vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin
sonunu takip eden on beşinci günün bitimine kadar ödenmesi halinde bu durum
vergilerin ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecektir.
7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121’inci maddesinde yapılan
değişiklikler ile ilgili olarak 27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 312) yayımlanmış ve Gelir Vergisi Genel
Tebliği (Seri No: 301)’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

1.Vergi indiriminden yararlanma şartları
Tebliğin 3’üncü bölümünde belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi
indiriminden yararlanabilmeleri için;
a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki 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 iki yıl
içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, re’sen veya idarece
yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,
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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 dört takvim
yılında Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde (kaçakçılık suçu olarak sayılan)
fiillerin işlenmemiş olması,
şarttır.
1.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin
hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine
tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması
İndirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait
olduğu yıl ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son iki yıla ilişkin olarak yıllık gelir
vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar,
muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi
dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini
kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerini de
indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödemiş olmaları
gerekmektedir.
Öte yandan, 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.
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Örnek 1: (A) A.Ş.’nin 2019 hesap dönemine ilişkin olarak 25/4/2020 tarihinde vermiş
olduğu kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 3.600.000.-TL kurumlar vergisi
hesaplanmıştır.
(A) A.Ş. 2018 yılı Mart ayı KDV beyannamesine ilişkin tahakkuk eden vergiyi süresinde
ödemediğinden, 2018 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde vergiye
uyumlu mükelleflere vergi indiriminden yararlanamamıştır.
(A) A.Ş. tarafından 2017, 2018, 2019 hesap dönemlerine ilişkin tüm vergi beyannameleri
kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk eden vergiler de
2019 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesini verdiği tarih olan 25/4/2020 tarihinde
ödenmiştir.
Buna göre, (A) A.Ş. tarafından, 2019 yılı hesap dönemi ile önceki iki hesap dönemine
ilişkin verilmesi gereken vergi beyannamelerinin kanuni süresi içinde verilmesi ve bu
beyannamelere ilişkin tahakkuk eden vergilerin de indirimden yararlanacağı 2019 hesap
dönemi kurumlar vergisi beyannamesini verdiği tarih olan 25/4/2020 tarihinde
ödenmesi nedeniyle, Kanunda belirtilen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, (A)
A.Ş., vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminden yararlanabilecektir.
Örnek 2: Bay (D), 18/9/2019 tarihinde Temmuz 2018 dönemine ait muhtasar
beyannamesine ilişkin pişmanlıkla beyanname vermiş ve bu beyanname üzerine tahakkuk
eden vergileri de 30/12/2019 tarihinde ödemiştir.
2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin vergi beyannamelerinin Bay (D) tarafından kanuni
süresi içerisinde verilmesi, bu beyannamelere ilişkin tahakkuk eden vergilerin de
indirimden yararlanılmak istenen 2019 yılı gelir vergisi beyannamesinin verildiği tarih
itibarıyla ödenmesi ve vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih
itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ve fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde
vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartları başta olmak üzere Kanunda belirtilen diğer
şartların da sağlanması koşuluyla, Temmuz 2018 dönemine ait muhtasar beyannameye
ilişkin pişmanlıkla beyanname verilmiş olması, vergi indiriminden yararlanılmasına engel
teşkil etmeyecektir.
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Örnek 3: (B) Eğitim Öğretim A.Ş.’ye başvurusuna istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından 1/9/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 Eylül – 31 Ağustos özel
hesap dönemi tayin edilmiştir.
(B) A.Ş.’nin indirimden yararlanması açısından “indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait
olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi
içerisinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de indirimin
hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmesi” şartının sağlanıp
sağlanmadığının tespitinde 1/1/2018 – 31/12/2018, 1/1/2019 – 31/8/2019 ve 1/9/2019 –
31/8/2020 dönemleri dikkate alınacaktır. (B) A.Ş., bu dönemlere ilişkin vergi
beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve tahakkuk eden vergileri indirimin
hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödemiş olması ve diğer şartları da
sağlaması kaydıyla vergi indiriminden yararlanabilecektir.
Örnek 4: Zirai kazanç yönünden gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan Bay (C)’ye
başvurusu üzerine 1/7/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 Temmuz - 30
Haziran özel hesap dönemi tayin edilmiştir.
Bay (C)’nin indirimden yararlanması açısından “indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait
olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi
içerisinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de indirimin
hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmesi” şartının sağlanıp
sağlanmadığının tespitinde 2017, 2018 ve 2019 takvim yılları dikkate alınacaktır. Bay (C),
bu yıllara ilişkin vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve tahakkuk eden
vergileri indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödemiş olması ve
diğer şartları da sağlaması kaydıyla vergi indiriminden yararlanabilecektir.
Diğer taraftan, 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
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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.
1.2.
İlgili
dönemlere
ilişkin
olarak
beyana
tabi
vergi
itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması

türleri

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 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.
Örnek: (Ç) Ltd. Şti., 2017, 2018 ve 2019 hesap dönemlerine ilişkin tüm vergi
beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk
eden vergileri indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödemiştir. (Ç)
Ltd. Şti. adına Ağustos 2016 vergilendirme dönemi için katma değer vergisi yönünden
2018 yılında vergi inceleme raporu düzenlenmiş ve 120.000.- TL ikmalen KDV tarhiyatı
yapılmıştır. Ancak, söz konusu tarhiyata karşı mükellef tarafından dava açılmış
ve 13/4/2020 tarihi itibarıyla kesinleşen yargı kararıyla tarhiyat tamamen kaldırılmıştır.
(Ç) Ltd. Şti. hakkında yapılan ve indirimin hesaplanacağı 2019 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.
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Öte yandan, (Ç) Ltd. Şti., hakkında yapılan söz konusu tarhiyatın indirimin hesaplanacağı
2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken süreden
sonraki bir tarihte (örneğin 4/6/2020 tarihinde) kesinleşen yargı kararıyla tamamen
kaldırılmış olması halinde 2019 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 2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken süreden sonraki bir tarihte kesinleşen yargı kararıyla
tamamen kaldırılmış olması nedeniyle, söz konusu tarhiyat 2020 hesap dönemine ilişkin
olarak verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirimden yararlanılmasını
etkilemeyecektir.
1.3. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla 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.
Örnek 1: (D) A.Ş. 2017, 2018 ve 2019 hesap dönemlerine ilişkin tüm vergi
beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk
eden vergileri de indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödemiştir.
Ancak, 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken
sürenin son günü itibarıyla beyannamesini veren ve bu tarih itibariyle Şubat 2020
vergilendirme dönemine ilişkin 36.500.-TL vadesi geçmiş katma değer vergisi borcu
bulunan (D) A.Ş., diğer şartları sağlamış olsa da 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar
vergisi beyannamesinde vergi indiriminden yararlanamayacaktır.
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Örnek 2: 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini 18/4/2020 tarihinde
veren (E) Ltd.Şti.’nin bu tarih itibarıyla Kasım 2016 vergilendirme dönemine ait vadesi
geçmiş 850.- TL gelir stopaj vergisi borcu ile vadesi geçmiş 2.600.- TL motorlu taşıtlar
vergisi borcu bulunmaktadır.
Buna göre, (E) Ltd. Şti.’nin her ne kadar toplamda 3.450.- TL vadesi geçmiş vergi borcu
bulunsa da vergi indirimi uygulamasında 1.000.- TL’lik sınırın aşılıp aşılmadığının
tespitinde sadece Kanun maddesinde sayılan vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden
vergiler dikkate alınacağından, 2.600.- TL motorlu taşıtlar vergisi borcu dikkate
alınmayacak ve 850.- TL’lik gelir stopaj vergisi borcu (E) Ltd. Şti.’nin vergi indiriminden
yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.
Örnek 3: 2/1/2020 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş ve 2019 hesap dönemine ait kurumlar
vergisi beyannamesinin verilmesi gereken sürenin son günü itibarıyla ödenmemiş 4.000.TL özel usulsüzlük cezası borcu bulunan (F) Ltd. Şti., 2019 hesap dönemine ilişkin
kurumlar vergisi beyannamesinde vergi indiriminden yararlanamayacaktır.
1.4. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört
takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde sayılan fiillerin
işlenmemiş olması
Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında
Vergi Usul Kanununun kaçakçılık suçlarını düzenleyen 359’uncu maddesinde sayılan
fiilleri işlediği tespit edilen mükellefler vergi indiriminden yararlanamayacaklardır.
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Örnek: Serbest meslek erbabı Bay (G) 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarına ilişkin tüm
vergi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk
eden vergilerini de indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla
ödemiştir. 2019 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesini verdiği tarih itibarıyla
hakkında 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Vergi Usul Kanununun 359 uncu
maddesinde sayılan fiillerden herhangi birini işlediğine ilişkin bir tespit bulunmaması ve
diğer şartları da sağlaması kaydıyla, Bay (G) bu takvim yılına ilişkin gelir vergisi
beyannamesinde vergi indiriminden yararlanabilecektir.”
Söz konusu Tebliğ değişikliği 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla….

“Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri
No: 312)” tam metni…>>>

