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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan 05.04.2019 tarih 
ve 2019/1 Sıra Nolu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi 
indirimi uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır. 

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde vergiye 
uyumlu mükelleflere vergi indirimi düzenlemesi yer almaktadır.  

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar 
vergisi mükelleflerinden belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar 
vergisinden indirilebilecektir. 

İndirimden faydalanabilmek için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu 
yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmesi ve bu 
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması, ayrıca, 
mükelleflerin bu süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen 
veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması 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 
etmemektedir.  

2019/1 Sıra Nolu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi ile mükelleflerin nakden iade 
taleplerinin gerçekleştirilmesinden sonra fazladan iade edildiği "KDV İadesi Kontrol Raporu" 
veya diğer suretlerle tespit edilen tutarların kendilerinden geri alınmasına ilişkin olarak yazılı 
talepte bulunmaları (KDV iade uygulamasında kullanılan haliyle mükelleflerin tenzil 
dilekçesi vermeleri) halinde, bu talepleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci 
maddesinde yer alan vergi indirimi hükümlerinin ihlali sayılmayacağı belirtilmektedir. 

Sözü edilen iç genelge ekte yer almaktadır. 

 

 

Saygılarımızla. 
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