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Yasal Mevzuat  : Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimine İlişkin Genel Tebliğ 
    
Resmi Gazete Tarih & Sayı : Gelir İdaresi Başkanlığı Trafından 27 Mayıs 2020 Tarihli Ve 31137 Sayılı 
Resmi Gazete (R.G)’De Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’De Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Seri No: 312) 
 

Konu                            :  
 

27 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 312 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, Gelir Vergisi 
Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde düzenlenen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimine ilişkin 
açıklamalar yapılmıştır. 
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07.12.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 
7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. 
maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere 
vergi indirimi düzenlemesinde değişiklikler 
yapılmıştır. 
 
Değişiklik öncesi yasal düzenlemeye göre, vergiye 
uyumlu mükelleflere sağlanan %5 indirimin 
koşullarından birisi, 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 kanuni süresinde 
ödenmiş olmasıdır. 
 
Kanun’la bu koşul, 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, indirimin hesaplanacağı 
beyannamenin verildiği tarih itibariyle ödenmiş 
olması şeklinde değiştirilmiştir. 
 
Öte yandan Kanun’la, beyannamelerin zamanında 
verilmesi ve tahakkuk eden verginin belirlenen 
zamanda ödenmesi koşulunda dikkate alınan 
beyanname ve vergiler sınırlandırılmıştır. 
 
Değişiklik öncesi düzenlemede vergi beyannamesi 
ve vergi ibarelerinin, Maliye Bakanlığına bağlı 
vergi dairelerine verilmesi gereken vergi  

 
beyannameleri ile bu beyannameler üzerine 
tahakkuk eden vergileri ifade ettiği hükmü yer 
alırken, yeni düzenlemeyle, maddede geçen vergi 
beyannameleri ibaresinin, 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, anılan 
Bakanlığa bağlı vergi dairelerine verilmesi 
gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden 
vergileri ifade edeceği hükme bağlanarak vergi ve 
beyanname türleri sınırlandırılmıştır. 
 
7194 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler 
sonrasında, vergiye uyumlu mükelleflere vergi 
indirimiyle ilgili açıklamaların yer aldığı 301 seri 
no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan 
açıklamalar revize edilmiştir. 
 
Tebliğde yer alan açıklamaya göre vergi 
indiriminden yararlanılabilmesi için aşağıdaki 
koşulların sağlanması gerekmektedir. 
 
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 
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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. 
 
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. İlgili dönemlere ilişkin olarak beyana tabi vergi 
türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece 
yapılmış bir tarhiyat bulunmaması 
 
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. 
 
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. 
 
4. Vergi indiriminin hesaplanacağı 
beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört 
takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun 359. 
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. 
 
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla 
ulaşabilirsiniz. 
 
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’DE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 
312) 
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