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Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimine İlişkin 301 Seri Nolu Gelir Vergisi 
Tebliğinde Değişiklik Yapan 312 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliği 27 Mayıs 2020 Tarihli 
Resmi Gazete’de Yayımlandı: 

Bilindiği üzere söz konusu 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye Uyumlu 
Mükelleflere Vergi İndirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesinde  1/1/2020 tarihinden 
geçerli olarak yapılan değişiklikle; vergi beyannameleri ibaresi Gelir, Kurumlar, Geçici vergi, 
Muhtasar, KDV ve ÖTV beyannameleri ile sınırlandırılmış, zamanında verilen beyannameler 
üzerinde tahakkuk eden vergilerin zamanında ödenmemesi ihlal nedeni olmaktan çıkarılmıştır. 
Ayrıca vergi iade alacaklarından yapılan mahsuplarda mahsup tutarının, talep edilen vergi 
borcu tutarının altına düşmesi halinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben 
ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması durumunda uyumlu mükellef indiriminden 
yararlanılabilecektir.  

27 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 312 seri nolu Gelir Vergisi Tebliği ile 
vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi müessesesine ilişkin açıklamaların yer aldığı 301 
seri nolu Gelir Vergisi Tebliğinde 7194 sayılı Kanundaki değişikliklere paralel olarak bir takım 
değişiklikler yapılmış olup, özet olarak aşağıdaki gibidir: 

1) İndiriminden yararlanabilemek için son üç  yıla ait süresinde verilmesi zorunlu 
vergi beyananmeleri üzerine tahakkuk eden vergilerin beyanname verme süresi 
içinde ödenmesi şartı kolaylaştırılmış ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin 
verildiği tarihe kadar şeklinde değiştirilmiştir: 

Tebliğin “4. Vergi indiriminden yararlanma şartları” başlıklı bölümünde şartlar arasında sayılan 
“İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 
beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 
vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması,” şartı, yasal değişikliğe paralel olarak; 
“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 ödenmiş olması,” şeklinde değiştirilmiştir.   

Yapılan değişklikle süresinde verilmesi zorunlu vergi beyananmeleri üzerine tahakkuk eden 
vergilerin süresinde ödenme şartı kolaylaştırılarak indirimin hesaplanacağı beyannamenin 
verildiği tarih olarak değiştirilmiştir. 

Aynı şekilde kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen 
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de indirimin hesaplanacağı beyannamenin 
verildiği tarih itibarıyla ödenmiş olması indirimden yararlanabilmek için yeterli hale gelmiştir. 

2) Tahakkuk eden vergilere ilişkin ödemenin iade alacaklarından mahsubu yoluyla 
yapıldığı hallerde, iade tutarının sonradan mahsup talep edilen borcun (%10'unu 
aşmaması kaydıyla) altına düşmesinden kaynaklı eksik ödenmiş vergiler 
dolayısıyla tahakkuk eden vergilerin süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal 
edilmiş sayılmayacaktır: 

Kanun kapsamında süresinde verilmesi gereken beyannamelere ait tahakkuk eden vergilere 
ilişkin ödemenin ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz 
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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 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. 

3) İndirimden yararlanabilmek için süresinde verilmesi zorunlu beyannameler tek 
tek belirlenmiştir: 

 7194 sayılı Kanunla  yapklan değişiklik öncesi Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi 
İndiriminden faydalanabilmenin şartları arasında yer alan kanuni süresi içerisinde verilme ve 
bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerini de kanuni süresi içerisinde ödeme şartı 
bulunan beyannameler “Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken gelir veya 
kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar gibi tüm vergi beyannameleri” şeklinde iken 
değişiklik sonrası “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 beyannameleri” şeklinde değiştirilmiştir. 

Tebliğin “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin 
hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 
vergilerin ödenmiş olması” başlıklı bölümü söz konusu yasal değişikliğe uygun hale 
getirilmiştir. 

 

 

 


