
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DUYURU: 18.03.2019/23 
 

307 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ  
(UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI) 

 
15.03.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “307 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği”nde, 
30.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun “Vergiye 
Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlıklı mükerrer 121. maddesinde yapılan değişiklikler 
açıklanmıştır.  
 
Söz konusu Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir:  
 

I. UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN 7162 SAYILI 
KANUNDA YER ALAN DÜZENLEME  

 
Bilindiği üzere, GVK’nın mükerrer 121. maddesinde, gerekli şartları taşıyanların yıllık gelir veya 
kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’inin ödenmesi gereken gelir 
veya kurumlar vergisinden indirileceği belirtilmiş olup, uygulamaya ilişkin şartlardan birisi de, 
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.  
 
7162 sayılı Kanun ile birlikte; 
 

 her bir beyanname itibarıyla söz konusu şartın ihlali sayılmayacak olan eksik ödeme 
tutarı 10 TL’den 250 TL’ye çıkarılarak uygulamada esneklik sağlanmıştır.  
 

 Ayrıca vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı 
olarak terkin edilecek olan vergilerin (ihraç kayıtlı teslimlere ait ÖTV ve KDV de olduğu 
gibi), şartların sağlanamaması halinde, kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu 
takip eden 15. günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şartın ihlal edilmiş 
sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

II. BEYANNAMELERİN KANUNİ SÜRESİ İÇERİSİNDE VERİLMİŞ VE BUNA İLİŞKİN TAHAKKUK 
EDEN VERGİLERİN KANUNİ SÜRESİ İÇERİSİNDE ÖDENMİŞ OLMASI  
 

Bu defa, işbu duyuru konusu Tebliğ ile, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına 
ilişkin belirlemelerin yer aldığı “301 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği”nin ilgili bölümleri 
değiştirilmek suretiyle, ilgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu 
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ile 
ilgili açıklamalar güncellenmiştir.  
 
Buna göre, 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin olarak verilecek olan 
gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp 
faydalanılamayacağının tespitinde, her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik 
ödemeler, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde 
ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecektir. 
 
Diğer taraftan, ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi 
halinde terkin edilecek olan vergilerin (ihraç kayıtlı teslimlere ait ÖTV ve KDV de olduğu gibi), söz 
konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden 
itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde 
ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacaktır. 

 
Saygılarımızla.   


