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Sirküler No: 2017/09 
Konu: Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 
  
8 Mart 2017 tarih ve 30001 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” ile “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” konusunda ve diğer konularda düzenlemeler 
yapılmış olup, maddenin tam metni ektedir. Yasada yer alan bazı önemli düzenlemeler aşağıdaki 
gibidir : 
  
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi : 
  
Kurumlar vergisi mükellefleri (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta 
ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) ve ticari, zirai veya 
mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlardan belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir 
veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir 
veya kurumlar vergisinden indirilir.  Hesaplanan indirim tutarı, 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. 
İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya 
kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı 
üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen 
tutarlar red ve iade edilmez. 
  
Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 
  
1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 
beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak 
kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali 
sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması 
(Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.), 
2. Yukarıda belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya 
idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış 
olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), 
3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 
Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 
şarttır. 
  
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden 
yararlanamazlar. 
  
Uygulama 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi 
beyannamelerinde uygulanmak üzere 8/2/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
  
Yurt Dışında Yerleşik Olanlara Konut Veya İş Yeri Olarak İnşa Edilen Binaların İlk 
Tesliminde KDV İstisnası : 
  
Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak 
Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül 
ve teşebbüslere bağlı olup bunların işleri dolayısıyla yurt dışında oturan Türk vatandaşları hariç olmak  
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üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, 
Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 
olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara 
yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV den istisnadır. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş 
yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı 
Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran 
tarafından ödenmesi şarttır. 
  
Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmediği Veya Bildirilen Sigortalıyı Fiilen 
Çalıştırmadığı Tespit Edilen İşyerlerine İlişkin Yaptırım :  
  
5510 sayılı Kanuna eklenen ek madde 14 ile; mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde 
çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen 
işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit 
için ise bir yıl süreyle bu Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden 
yararlanamayacağı düzenlenmiştir. 
  
Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, 
çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit 
edilmesi hâlinde yukarıdaki  hükümler uygulanmaz. 
  
Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz. 

  

Saygılarımızla, 

PKF İstanbul 
 
 


