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27 Mayıs 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31137

TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 312)
MADDE 1 – 23/12/2017 tar�hl� ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gel�r Verg�s� Genel Tebl�ğ� (Ser�

No: 301)’n�n “2. Yasal düzenleme” başlıklı bölümü aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“2. Yasal düzenleme
“Verg�ye uyumlu mükelleflere verg� �nd�r�m�
MÜKERRER MADDE 121 – T�car�, z�ra� veya meslek� faal�yet� neden�yle gel�r verg�s� mükellef� olanlar �le

kurumlar verg�s� mükellefler�nden (f�nans ve bankacılık sektörler�nde faal�yet gösterenler, s�gorta
ve reasüransş�rketler� �le emekl�l�k ş�rketler� ve emekl�l�k yatırım fonları har�ç olmak üzere), bu madden�n �k�nc�
fıkrasında bel�rt�len şartları taşıyanların yıllık gel�r veya kurumlar verg�s� beyannameler� üzer�nden hesaplanan
verg�n�n %5’�, ödenmes� gereken gel�r veya kurumlar verg�s�nden �nd�r�l�r. Şu kadar k� hesaplanan �nd�r�m tutarı, her
hâl ve takd�rde 1 m�lyon Türk l�rasından fazla olamaz. İnd�r�lecek tutarın ödenmes� gereken verg�den fazla olması
durumunda kalan tutar, yıllık gel�r veya kurumlar verg�s� beyannames�n�n ver�lmes� gereken tar�h� �zleyen b�r tam yıl
�ç�nde mükellef�n beyanı üzer�ne tahakkuk eden d�ğer verg�ler�nden mahsup ed�leb�l�r. Bu süre �ç�nde mahsup
ed�lemeyen tutarlar red ve �ade ed�lmez. Gel�r verg�s� mükellefler�n�n yararlanacağı �nd�r�m tutarı, t�car�, z�ra� veya
meslek� faal�yet neden�yle beyan ed�len kazançların toplam gel�r verg�s� matrahı �çer�s�ndek� oranı d�kkate alınmak
suret�yle hesaplanan gel�r verg�s� esas alınarak tesp�t ed�l�r.

Söz konusu �nd�r�mden faydalanab�lmek �ç�n;
1. İnd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t olduğu yıl �le bu yıldan öncek� son �k� yıla a�t verg�

beyannameler�n�n kanun� süres�nde ver�lm�ş (Kanun� süres�nde ver�len b�r beyannameye �l�şk�n olarak kanun�
süres�nden sonra düzeltme amacıyla veya p�şmanlıkla ver�len beyannameler bu şartın �hlal� sayılmaz.) olması,

2. (1) numaralı bentte bel�rt�len süre �çer�s�nde haklarında beyana tab� verg� türler�
�t�barıyla �kmalen, re’senveya �darece yapılmış b�r tarh�yat bulunmaması (Yapılan tarh�yatların kes�nleşm�ş yargı
kararlarıyla veya 213 sayılı Verg� Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümler�ne göre tamamen ortadan
kaldırılmış olması durumunda bu şart �hlal ed�lm�ş sayılmaz.)

3. İnd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla, (1) numaralı bent kapsamındak� verg�
beyannameler� üzer�ne tahakkuk eden verg�ler�n ödenm�ş olması (Ödemen�n, �lg�l� mevzuatı gereğ� �sten�len b�lg� ve
belgeler�n tam ve eks�ks�z olarak �braz ed�lm�ş olması koşuluyla, verg� kanunları gereğ� doğan �ade alacaklarından
mahsuben yapılmış olması ve �nd�r�mden yararlanıldıktan sonra söz konusu �ade alacağı tutarının mahsuben ödemes�
talep ed�len verg� borcu tutarının altına düşmes� hâl�nde, eks�k ödenm�ş duruma gelen verg�ler�n mahsuben ödenmek
�sten�len tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eks�k ödenm�ş verg�ler dolayısıyla veya verg� kanunları gereğ�nce, tec�l
ed�lerek bel�rlenen şartların gerçekleşmes�ne bağlı olarak terk�n ed�lecek verg�ler�n, şartların sağlanamaması hâl�nde
kanunlarında bel�rlenen tec�l süres�n�n sonunu tak�p eden onbeş�nc� günün b�t�m�ne kadar ödenmes� şartıyla, bu şart
�hlal ed�lm�ş sayılmaz.), ayrıca, verg� aslı (verg� cezaları �le fer’� alacaklar dâh�l) 1.000 Türk l�rasının üzer�nde vades�
geçm�ş borcunun bulunmaması,

şarttır.
İnd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t olduğu yıl �le öncek� dört takv�m yılında 213 sayılı Verg� Usul

Kanununun 359 uncu maddes�nde sayılan f��ller� �şled�ğ� tesp�t ed�lenler, bu madde hükümler�nden yararlanamazlar.
Bu madde kapsamında verg� �nd�r�m�nden yararlanan mükellefler�n, öngörülen şartları taşımadığının sonradan

tesp�t� hâl�nde �lg�l� verg�lend�rme dönem�nde �nd�r�m uygulaması dolayısıyla ödenmeyen verg�ler, verg� z�yaı cezası
uygulanmaksızın tarh ed�l�r. Bu hüküm, �nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t olduğu yıl �le bu yıldan öncek� son
�k� yılda herhang� b�r verg�ye �l�şk�n beyanların gerçek durumu yansıtmadığının �nd�r�mden yararlanıldıktan sonra
tesp�t� üzer�ne yapılan tarh�yatların kes�nleşmes� hâl�nde de uygulanır ve bu takd�rde �nd�r�m uygulaması dolayısıyla
ödenmeyen verg�ler açısından zamanaşımı, yapılan tarh�yatın kes�nleşt�ğ� tar�h� tak�p eden takv�m yılının başından
�t�baren başlar.

Bu maddede geçen verg� beyannameler� �bares�, yıllık gel�r verg�s� ve kurumlar verg�s� beyannameler�, geç�c�
verg� beyannameler�, muhtasar, muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler� �le Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına bağlı verg�
da�reler�ne ver�lmes� gereken katma değer verg�s� ve özel tüket�m verg�s� beyannameler�n�; verg� �bares�, anılan
Bakanlığa bağlı verg� da�reler�ne ver�lmes� gereken beyannameler üzer�ne tahakkuk eden verg�ler� �fade eder.

B�r�nc� fıkrada yer alan tutar, her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 213 sayılı Verg� Usul Kanunu hükümler�ne
göre bel�rlenen yen�den değerleme oranında artırılmak suret�yle uygulanır. Bu şek�lde hesaplanan tutarın %5’�n�
aşmayan kes�rler d�kkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, b�r�nc� fıkrada yer alan oranı ve tutarı �k� katına kadar artırmaya,
sıfıra kadar �nd�rmeye, kanun� oran ve tutarına get�rmeye; Mal�ye Bakanlığı, madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve
esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.””

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n “4. Verg� �nd�r�m�nden yararlanma şartları” başlıklı bölümü aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“4. Verg� �nd�r�m�nden yararlanma şartları
Tebl�ğ�n 3 üncü bölümünde bel�rt�len gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler�n�n verg� �nd�r�m�nden

yararlanab�lmeler� �ç�n;
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a) İnd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t olduğu yıl �le bu yıldan öncek� son �k� yıla a�t verg�
beyannameler�n�n kanun� süres� �çer�s�nde ver�lm�ş ve �nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla
bu beyannameler üzer�ne tahakkuk eden verg�ler�n ödenm�ş olması,

b) İnd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t olduğu yıl �le bu yıldan öncek� son �k� yıl �çer�s�nde haklarında
beyana tab� verg� türler� �t�barıyla �kmalen, re’sen veya �darece yapılmış b�r tarh�yat bulunmaması,

c) Verg� �nd�r�m�n�n hesaplanacağı beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla verg� aslı (verg� cezaları �le fer’�
alacaklar dâh�l) 1.000 Türk l�rasının üzer�nde vades� geçm�ş borcunun bulunmaması,

ç) Verg� �nd�r�m�n�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t olduğu yıl �le öncek� dört takv�m yılında Verg� Usul
Kanununun 359 uncu maddes�nde sayılan f��ller�n �şlenmem�ş olması,

şarttır.
4.1. İlg�l� dönem beyannameler�n�n kanun� süres� �çer�s�nde ver�lm�ş ve �nd�r�m�n hesaplanacağı

beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla bu beyannameler üzer�ne tahakkuk eden verg�ler�n ödenm�ş olması
İnd�r�mden yararlanılab�lmes� �ç�n mükellefler�n, �nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t olduğu yıl �le bu

beyannamen�n a�t olduğu yıldan öncek� son �k� yıla �l�şk�n olarak yıllık gel�r verg�s� ve kurumlar verg�s�
beyannameler�, geç�c� verg� beyannameler�, muhtasar, muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler� �le Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığına bağlı verg� da�reler�ne ver�lmes� gereken katma değer verg�s� ve özel tüket�m verg�s� beyannameler�n�
kanun� süres� �çer�s�nde verm�ş ve bu beyannameler üzer�ne tahakkuk eden verg�ler�n� de �nd�r�m�n hesaplanacağı
beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla ödem�ş olmaları gerekmekted�r.

Öte yandan, kanun� süres� �çer�s�nde ver�len b�r beyannameye �l�şk�n olarak, kanun� süres�nden sonra düzeltme
amacıyla veya p�şmanlıkla ver�len beyannameler verg� �nd�r�m�nden yararlanılmasına engel teşk�l etmeyecekt�r.
Ancak, �nd�r�mden yararlanılab�lmes� �ç�n bu beyannameler üzer�ne tahakkuk eden verg�ler�n de �nd�r�m�n
hesaplanacağı beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla ödenm�ş olması gerekmekted�r.

Örnek 1: (A) A.Ş.’n�n 2019 hesap dönem�ne �l�şk�n olarak 25/4/2020 tar�h�nde verm�ş olduğu kurumlar
verg�s� beyannames� üzer�nden 3.600.000.-TL kurumlar verg�s� hesaplanmıştır.

(A) A.Ş. 2018 yılı Mart ayı KDV beyannames�ne �l�şk�n tahakkuk eden verg�y� süres�nde ödemed�ğ�nden,
2018 hesap dönem�ne �l�şk�n kurumlar verg�s� beyannames�nde verg�ye uyumlu mükelleflere verg� �nd�r�m�nden
yararlanamamıştır.

(A) A.Ş. tarafından 2017, 2018, 2019 hesap dönemler�ne �l�şk�n tüm verg� beyannameler� kanun� süres�
�çer�s�nde ver�lm�ş ve bu beyannamelere �l�şk�n tahakkuk eden verg�ler de 2019 hesap dönem� kurumlar verg�s�
beyannames�n� verd�ğ� tar�h olan 25/4/2020 tar�h�nde ödenm�şt�r.

Buna göre, (A) A.Ş. tarafından, 2019 yılı hesap dönem� �le öncek� �k� hesap dönem�ne �l�şk�n ver�lmes�
gereken verg� beyannameler�n�n kanun� süres� �ç�nde ver�lmes� ve bu beyannamelere �l�şk�n tahakkuk eden verg�ler�n
de �nd�r�mden yararlanacağı 2019 hesap dönem� kurumlar verg�s� beyannames�n� verd�ğ� tar�h olan 25/4/2020
tar�h�nde ödenmes�  neden�yle, Kanunda bel�rt�len d�ğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, (A) A.Ş., verg�ye
uyumlu mükelleflere verg� �nd�r�m�nden yararlanab�lecekt�r.

Örnek 2: Bay (D),  18/9/2019 tar�h�nde Temmuz 2018 dönem�ne a�t muhtasar beyannames�ne �l�şk�n
p�şmanlıkla beyanname verm�ş ve bu beyanname üzer�ne tahakkuk eden verg�ler� de 30/12/2019 tar�h�nde ödem�şt�r.

2017, 2018 ve 2019 yıllarına �l�şk�n verg� beyannameler�n�n Bay (D) tarafından kanun� süres� �çer�s�nde
ver�lmes�, bu beyannamelere �l�şk�n tahakkuk eden verg�ler�n de �nd�r�mden yararlanılmak �stenen 2019 yılı gel�r
verg�s� beyannames�n�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla ödenmes� ve verg� �nd�r�m�n�n hesaplanacağı beyannamen�n ver�ld�ğ�
tar�h �t�barıyla verg� aslı (verg� cezaları ve fer’� alacaklar dâh�l) 1.000 Türk l�rasının üzer�nde vades� geçm�ş borcunun
bulunmaması şartları başta olmak üzere Kanunda bel�rt�len d�ğer şartların da sağlanması koşuluyla, Temmuz 2018
dönem�ne a�t muhtasar beyannameye �l�şk�n p�şmanlıkla beyanname ver�lm�ş olması, verg� �nd�r�m�nden
yararlanılmasına engel teşk�l etmeyecekt�r. 

Örnek 3: (B) Eğ�t�m Öğret�m A.Ş.’ye başvurusuna �st�naden Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı
tarafından 1/9/2019tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak üzere 1 Eylül – 31 Ağustos özel hesap dönem� tay�n ed�lm�şt�r.

(B) A.Ş.’n�n �nd�r�mden yararlanması açısından “�nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t olduğu yıl �le bu
yıldan öncek� son �k� yıla a�t verg� beyannameler�n�n kanun� süres� �çer�s�nde ver�lmes� ve bu beyannameler üzer�ne
tahakkuk eden verg�ler�n de �nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla ödenmes�” şartının
sağlanıp sağlanmadığının tesp�t�nde 1/1/2018 – 31/12/2018, 1/1/2019 – 31/8/2019 ve 1/9/2019 – 31/8/2020 dönemler�
d�kkate alınacaktır. (B) A.Ş., bu dönemlere �l�şk�n verg� beyannameler�n� kanun� süres� �çer�s�nde verm�ş ve tahakkuk
eden verg�ler� �nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla ödem�ş olması ve d�ğer şartları da
sağlaması kaydıyla verg� �nd�r�m�nden yararlanab�lecekt�r.

Örnek 4: Z�ra� kazanç yönünden gerçek usulde gel�r verg�s� mükellef� olan Bay (C)’ye başvurusu
üzer�ne 1/7/2018 tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak üzere 1 Temmuz - 30 Haz�ran özel hesap dönem� tay�n ed�lm�şt�r.

Bay (C)’n�n �nd�r�mden yararlanması açısından “�nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t olduğu yıl �le bu
yıldan öncek� son �k� yıla a�t verg� beyannameler�n�n kanun� süres� �çer�s�nde ver�lmes� ve bu beyannameler üzer�ne
tahakkuk eden verg�ler�n de �nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla ödenmes�” şartının
sağlanıp sağlanmadığının tesp�t�nde 2017, 2018 ve 2019 takv�m yılları d�kkate alınacaktır. Bay (C), bu yıllara �l�şk�n
verg� beyannameler�n� kanun� süres� �çer�s�nde verm�ş ve tahakkuk eden verg�ler� �nd�r�m�n hesaplanacağı
beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla ödem�ş olması ve d�ğer şartları da sağlaması kaydıyla verg� �nd�r�m�nden
yararlanab�lecekt�r.

D�ğer taraftan, Kanun kapsamında süres�nde ver�lmes� gereken beyannamelere a�t tahakkuk eden verg�lere
�l�şk�n ödemen�n �lg�l� mevzuatı gereğ� �sten�len b�lg� ve belgeler�n tam ve eks�ks�z olarak �braz ed�lm�ş olması
koşuluyla, verg� kanunları gereğ� doğan �ade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve �nd�r�mden yararlanıldıktan
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sonra söz konusu �ade alacağı tutarının mahsuben ödemes� talep ed�len verg� borcu tutarının altına düşmes� hâl�nde,
eks�k ödenm�ş duruma gelen verg�ler�n mahsuben ödenmek �sten�len tutarın %10'unu aşmaması kaydıyla, eks�k
ödenm�ş verg�ler dolayısıyla veya �lg�l� verg� kanunu gereğ�nce tec�l ed�lerek bel�rlenen şartların gerçekleşmes�
hal�nde terk�n ed�lecek verg�ler�n, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tec�l
süres�n�n b�t�m�nden �t�baren 15 gün �çer�s�nde ödenmes� hal�nde, tahakkuk eden verg�ler�n süres� �çer�s�nde ödenm�ş
olması şartı �hlal ed�lm�ş sayılmayacaktır.

4.2. İlg�l� dönemlere �l�şk�n olarak beyana tab� verg� türler� �t�barıyla �kmalen, re’sen veya �darece
yapılmış b�r tarh�yat bulunmaması

Mükellefler�n verg� �nd�r�m�nden yararlanab�lmeler� �ç�n, �nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t olduğu yıl
�le bu yıldan öncek� son �k� yıl �çer�s�nde haklarında beyana tab� verg� türler� �t�barıyla �kmalen, re'sen veya �darece
yapılmış b�r tarh�yat bulunmaması gerekmekted�r. Söz konusu dönemlerde haklarında �kmalen, re’sen veya �darece
yapılmış b�r tarh�yat bulunan mükellefler, tarh�yatın kes�nleş�p kes�nleşmed�ğ�ne bakılmaksızın, �nd�r�mden
yararlanamayacaktır.

Öte yandan, söz konusu dönemlere �l�şk�n olarak �kmalen, re'sen veya �darece yapılan tarh�yatların �nd�r�m�n
hesaplanacağı gel�r veya kurumlar verg�s� beyannames�n�n ver�lmes� gereken süreden önce kes�nleşm�ş yargı
kararlarıyla veya Verg� Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümler�ne göre tamamen ortadan kaldırılmış
olması ve d�ğer şartların da sağlanması kaydıyla verg� �nd�r�m�nden yararlanılması mümkün olacaktır. Ancak, yapılan
tarh�yatların kes�nleşm�ş yargı kararları, uzlaşma veya düzeltme hükümler� �le kısmen ortadan kaldırılması durumunda
�se �nd�r�mden yararlanılamayacaktır.

Örnek: (Ç) Ltd. Şt�., 2017, 2018 ve 2019 hesap dönemler�ne �l�şk�n tüm verg� beyannameler�n� kanun� süres�
�çer�s�nde verm�ş ve bu beyannameler üzer�ne tahakkuk eden verg�ler� �nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n
ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla ödem�şt�r. (Ç) Ltd. Şt�. adına Ağustos 2016 verg�lend�rme dönem� �ç�n katma değer verg�s�
yönünden 2018 yılında verg� �nceleme raporu düzenlenm�ş ve 120.000.- TL �kmalen KDV tarh�yatı yapılmıştır.
Ancak, söz konusu tarh�yata karşı mükellef tarafından dava açılmış ve 13/4/2020 tar�h� �t�barıyla kes�nleşen yargı
kararıyla tarh�yat tamamen kaldırılmıştır.

(Ç) Ltd. Şt�. hakkında yapılan ve �nd�r�m�n hesaplanacağı 2019 hesap dönem�ne a�t kurumlar verg�s�
beyannames�n�n ver�lmes� gereken süreden önce kes�nleşm�ş mahkeme kararıyla tamamen kaldırılan bu tarh�yat, d�ğer
şartların da sağlanması kaydıyla, anılan ş�rket�n verg� �nd�r�m�nden yararlanmasına engel teşk�l etmeyecekt�r.

Öte yandan, (Ç) Ltd. Şt�., hakkında yapılan söz konusu tarh�yatın �nd�r�m�n hesaplanacağı 2019 hesap
dönem�ne a�t kurumlar verg�s� beyannames�n�n ver�lmes� gereken süreden sonrak� b�r tar�hte (örneğ�n 4/6/2020
tar�h�nde) kes�nleşen yargı kararıyla tamamen kaldırılmış olması hal�nde 2019 hesap dönem�ne a�t kurumlar verg�s�
beyannames�n�n ver�lmes� gereken tar�h �t�barıyla �nd�r�m şartlarını sağlayamadığından bu hesap dönem�ne �l�şk�n
olarak söz konusu �nd�r�mden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, (Ç) Ltd. Şt�. hakkında yapılan tarh�yatın 2019 hesap dönem�ne a�t kurumlar verg�s� beyannames�n�n
ver�lmes� gereken süreden sonrak� b�r tar�hte kes�nleşen yargı kararıyla tamamen kaldırılmış olması neden�yle, söz
konusu tarh�yat 2020 hesap dönem�ne �l�şk�n olarak ver�lecek kurumlar verg�s� beyannames�nde �nd�r�mden
yararlanılmasını etk�lemeyecekt�r.

4.3. Verg� �nd�r�m�n�n hesaplanacağı beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla verg� aslı (verg� cezaları ve
fer’� alacaklar dâh�l) 1.000 Türk L�rasının üzer�nde vades� geçm�ş borcunun bulunmaması

Mükellefler�n, verg� �nd�r�m�nden yararlanab�lmeler� �ç�n, �nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n ver�ld�ğ�
tar�h �t�barıyla verg� aslı (verg� cezaları ve fer’� alacaklar dah�l) 1.000.- TL’n�n üzer�nde vades� geçm�ş borçlarının
bulunmaması gerekmekted�r.

Söz konusu 1.000.- TL’l�k borcun hesabında Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına bağlı verg� da�reler�ne ver�lmes�
gereken verg� beyannameler� üzer�ne tahakkuk eden verg� asılları, verg� cezalarının (verg� z�yaı cezası, usulsüzlük ve
özel usulsüzlük cezaları) ve bunların fer’� alacaklarının toplamı d�kkate alınacaktır. Söz konusu 1.000.- TL’l�k borcun
hang� döneme a�t olduğunun önem� bulunmamaktadır.

Örnek 1: (D) A.Ş. 2017, 2018 ve 2019 hesap dönemler�ne �l�şk�n tüm verg� beyannameler�n� kanun� süres�
�çer�s�nde verm�ş ve bu beyannameler üzer�ne tahakkuk eden verg�ler� de �nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n
ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla ödem�şt�r. Ancak, 2019 hesap dönem�ne �l�şk�n kurumlar verg�s� beyannames�n�n ver�lmes�
gereken süren�n son günü �t�barıyla beyannames�n� veren ve bu tar�h �t�barıyla Şubat 2020 verg�lend�rme dönem�ne
�l�şk�n 36.500.-TL vades� geçm�ş katma değer verg�s� borcu bulunan (D) A.Ş., d�ğer şartları sağlamış olsa da 2019
hesap dönem�ne �l�şk�n kurumlar verg�s� beyannames�nde verg� �nd�r�m�nden yararlanamayacaktır.

Örnek 2: 2019 hesap dönem�ne �l�şk�n kurumlar verg�s� beyannames�n� 18/4/2020 tar�h�nde veren
(E) Ltd.Şt�.’n�n bu tar�h �t�barıyla Kasım 2016 verg�lend�rme dönem�ne a�t vades� geçm�ş 850.- TL gel�r stopaj verg�s�
borcu �le vades� geçm�ş 2.600.- TL motorlu taşıtlar verg�s� borcu bulunmaktadır.

Buna göre, (E) Ltd. Şt�.’n�n her ne kadar toplamda 3.450.- TL vades� geçm�ş verg� borcu bulunsa da verg�
�nd�r�m� uygulamasında 1.000.- TL’l�k sınırın aşılıp aşılmadığının tesp�t�nde sadece Kanun maddes�nde sayılan verg�
beyannameler� üzer�ne tahakkuk eden verg�ler d�kkate alınacağından, 2.600.- TL motorlu taşıtlar verg�s� borcu d�kkate
alınmayacak ve 850.- TL’l�k gel�r stopaj verg�s� borcu (E) Ltd. Şt�.’n�n verg� �nd�r�m�nden yararlanmasına engel teşk�l
etmeyecekt�r.

Örnek 3: 2/1/2020 tar�h� �t�barıyla vades� geçm�ş ve 2019 hesap dönem�ne a�t kurumlar verg�s�
beyannames�n�n ver�lmes� gereken süren�n son günü �t�barıyla ödenmem�ş 4.000.- TL özel usulsüzlük cezası borcu
bulunan (F) Ltd. Şt�., 2019 hesap dönem�ne �l�şk�n kurumlar verg�s� beyannames�nde verg� �nd�r�m�nden
yararlanamayacaktır.
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4.4. Verg� �nd�r�m�n�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t olduğu yıl �le öncek� dört takv�m yılında Verg�
Usul Kanununun 359 uncu maddes�nde sayılan f��ller�n �şlenmem�ş olması

Verg� �nd�r�m�n�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t olduğu yıl �le öncek� dört takv�m yılında Verg� Usul
Kanununun kaçakçılık suçlarını düzenleyen 359 uncu maddes�nde sayılan f��ller� �şled�ğ� tesp�t ed�len mükellefler
verg� �nd�r�m�nden yararlanamayacaklardır.

Örnek: Serbest meslek erbabı Bay (G) 2017, 2018 ve 2019 takv�m yıllarına �l�şk�n tüm verg� beyannameler�n�
kanun� süres�nde verm�ş ve bu beyannameler üzer�ne tahakkuk eden verg�ler�n� de �nd�r�m�n hesaplanacağı
beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla ödem�şt�r. 2019 takv�m yılına �l�şk�n gel�r verg�s� beyannames�n� verd�ğ� tar�h
�t�barıyla hakkında 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Verg� Usul Kanununun 359 uncu maddes�nde sayılan
f��llerden herhang� b�r�n� �şled�ğ�ne �l�şk�n b�r tesp�t bulunmaması ve d�ğer şartları da sağlaması kaydıyla, Bay (G) bu
takv�m yılına �l�şk�n gel�r verg�s� beyannames�nde verg� �nd�r�m�nden yararlanab�lecekt�r.”

MADDE 3 – Bu Tebl�ğ 1/1/2020 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 4 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


