İZAHA DAVET
Dr. Mustafa Bulut, YMM
15 Aralık 2017

Mevzuat
6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(09.8.2016 Tarihli Resmî Gazete)
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesi "İzaha davet"
482 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(25.07.2017 Tarihli Resmî Gazete)
✓ İzaha davetin kapsamı ve şekli,
✓ Ön tespitin niteliği,
✓ İzaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler,
✓ Davet yapılacaklar,
✓ Yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler

✓ Uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar

Kanun
Kanun: 213 - VERGİ USUL KANUNU
İzaha davet
Madde 370
(Yeniden düzenleme: 15/7/2016 - 6728/22 md.) Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair
yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen
mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.
İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda;
1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir
komisyonuna sevk edilmez.
2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve
ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede
ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.
Birinci fıkra kapsamında yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Şu
kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir
belge itibarıyla 50 bin Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5'ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl
bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
Maliye Bakanlığı ön tespitin niteliğini, izaha davetin şeklini ve kapsamını, daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, davet yapılacakları, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile
uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Kısaca Nedir?
Verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön
tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi;
a)

Yapılan

izahta

vergi

ziyaının

kabul

edilmesi

halinde

mükellef

tarafından

beyanların

düzeltilerek/yapılarak vergi + zam + cezanın ödenmesi,
b)

Yapılan izahta vergi ziyaının kabul edilmemesi halinde, yetkili mercinin yapacağı değerlendirme
sonucunda;
b1) İzahın kabul edilmesi halinde dosyanın kapatılması,
b2) İzahın kabul edilmemesi halinde;

b21) Mükellef tarafından beyanların düzeltilerek/yapılarak vergi + zam + cezanın ödenmesi,
b22) Düzeltilmemesi/yapılmaması halinde incelemeye veya takdire sevk işleminin yapılmasıdır.

Amaç Nedir?
➢ Vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi
incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemek.
➢ Vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli
ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumak.

İzaha Davetin Kapsamı
1) Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin Analizi
Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

2) Kredi Kartı Satış Bilgileri ile Katma Değer Vergisi
(KDV) Beyannamelerinin Karşılaştırılması Sonucunda
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi
3) Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamelerinin
Karşılaştırılması
Sonucunda
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi
4) Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Elde Edilen Bilgiler ile
Asgari Ücret Tarifelerinin Karşılaştırılması Sonucunda
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi
5) Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri
Üzerinde Yapılan İndirimleri, GVK 89 ve KVK 10 da yer
alan Kanuni Oranları Aşan Mükelleflerin İzaha Davet
Edilmesi
6) Dağıttığı Kâr Üzerinden Tevkifat Yapmadığı Tespit
Edilenlerin İzaha Davet Edilmesi
7) Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubunda GVK 88 ve KVK 9
da yer alan şartlar yönünden Mükelleflerin İzaha Davet
Edilmesi
8) İştirak Kazançlarını İlgili Hesapta
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

Göstermeyen

9) Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki
İstisnaya ilişkin şartlar yönünden Mükelleflerin İzaha
Davet Edilmesi
10) Örtülü Sermaye Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet
Edilmesi
11) Ortaklardan Alacaklar İçin Hesaplanması Gereken
Faizler Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi
12) Ortaklık Hakları veya Hisselerini Elden Çıkardıkları
Halde Beyanda Bulunmayan Limited Şirket
Ortaklarının İzaha Davet Edilmesi

13) Gayrimenkul Alım/Satım Bedelinin Eksik Beyan
Edilmiş Olabileceğine Dair
14) Gayrimenkullere İlişkin Değer Artışı Kazançları
Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi
15) Gayrimenkul Sermaye İratlarını Beyan Etmeyen veya
Eksik/Hatalı Beyan Eden Mükelleflerin İzaha Davet
Edilmesi
16) Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge
Kullanılması Durumunda Mükelleflerin İzaha Davet
Edilmesi

Sahte faturada izaha davet
10 Adet Fatura 10 Adet fatura
Herbiri 50.000 *9 Adedi
TL Altı
50.000 TL altı,

20 Adet fatura
*Herbiri 50.000
TL altı.

*1 Adedi
*Toplamı
50.000 TL üstü 800.000 TL

% 5 lik şart
uygun

% 5 lik şart
uygun

Alışlar toplamı
8.000.000 TL

İki ayrı VTR’de 2 Adet fatura
*Satıcı A hakkında 01.08.2017 tarihli
VTR’ye göre 1 adet fatura 50.000 TL
üstü,
*Satıcı B hakkında 02.10.2017 tarihli
VTR’ye göre 1 adet fatura 50.000 TL
altı

% 5 lik şart uygun

2015 yılı 3 adet Fatura,
2016 yılı 2 Adet Fatura
Satıcı A hakkındaki VTR’ye
göre

*2015 yılında 3 adet fatura:
70.000TL, 10.000TL,
30.000TL
*2016 yılında 3 adet fatura:
45.000 TL, 40.000 TL

*2015 Yılı Alışlar toplamı
3.000.000 TL
*2016 Yılı Alışlar toplamı
2.000.000 TL

10 Adet fatura 10 Adet fatura
için İzaha
için İzaha
Davet Edilir
Davet Edilmez

İzaha davet
edilmez

02.10.2017 tarihli VTR’deki fatura
için izaha davet edilir.

2016 Yılı iki adet alış faturası
için izaha davet edilir.

Ön tespit
Vergi kanunlarının verdiği yetki kapsamında vergi incelemesi yapmaya ve/veya
mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden
bilgi toplamaya yetkili kılınanlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak elde
edilen bilgi, bulgu veya verilerin İzah Değerlendirme Komisyonuna intikal
ettirilmesi neticesinde, mezkûr komisyon tarafından verginin ziyaa uğramış
olabileceği ve mükellefin izaha davet edilebileceği yönünde yapılan tespiti ifade
eder.

Ön Tespitin Şartları
✓Vergi İncelemesine Başlanılmamış veya Takdir
Komisyonuna Sevk İşleminin Yapılmamış Olması

✓İhbarda Bulunulmamış Olması

İzah Değerlendirme Komisyonu
➢Gelir İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Kurulan İzah
Değerlendirme Komisyonu

➢Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bünyesinde
Kurulan İzah Değerlendirme Komisyonu

İzaha Davet Yazısı
EK 1- İzaha Davet Yazısı
T.C.
……………………………….
(İzah Değerlendirme Komisyonu)

HAKKINDA ÖN TESPİT BULUNAN MÜKELLEFİN
Adı Soyadı/Unvanı:
Vergi Kimlik/T.C. Kimlik No.su:
Vergi Dairesi Adı:
İşyeri Adresi/İkametgâh Adresi:
ÖN TESPİTİ YAPILAN HUSUS
Ön Tespiti Yapılan Tutar Toplamı:

… TL
AÇIKLAMALAR

1. Bu yazının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ön tespitle ilgili Komisyonumuza izahta
bulunulması ve bu izahın Komisyonumuzca yeterli bulunarak beyanname verilmesini gerektirir bir
durumun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu ön tespitle ilgili olarak vergi incelemesi ve takdir
komisyonuna sevk işlemi yapılmaz.
2. Bu yazının tebliği tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulmaması halinde 213
sayılı Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde yer alan indirimli ceza uygulamasından
yararlanılamaz ve vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk işlemi yapılır.
3. Bu yazının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ön tespitle ilgili Komisyonumuza izahta
bulunulması ve bu izahın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, hiç verilmemiş olan vergi
beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi
ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı)
aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.
4. İzahın yeterli görülmemesi halinde vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk işlemi
yapılabilir.
5. Yapılacak izahı desteklemek üzere, başta defter ve belgeler olmak üzere Vergi Usul Kanununun 3
üncü maddesi kapsamında her türlü delil sunulabilir.
6. Davet konusu ön tespitle sınırlı olarak Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık
hükümlerinden yararlanılamaz.
KOMİSYON BAŞKANININ
ADI ve SOYADI
İMZASI

Ne Yapılmalı?
İzaha davet yazısı alındığında:
➢ Ön tespitte belirtilen olayda vergi ziyaı yoksa 15 gün içerisinde gerekli
izah delilleri ile yapılmalı,
➢ Ön tespitte belirtilen olayda vergi ziyaı varsa 15 gün içerisinde bu yönde
izah yapılmalı ve;
✓ İzah tarihinde itibaren 15 gün içinde hiç verilmemiş olan vergi beyannameleri
verilmeli, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanı tamamlanmalı veya düzeltilmeli,

✓ Ödeme süresi geçmiş bulunan vergiler, ödemenin geciktiği her ay ve kesri gecikme
zammı oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmeli

İzah tarihi
✓Elden verilmişse bu tarihte,
✓Postayla taahhütlü veya acele posta servisi ile gönderilmişse zarfın
üzerindeki damga tarihinde,
✓Postayla adi olarak veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla
gönderilmişse izaha davet yazısını gönderen merciin kayıtlarına
girdiği tarihte verilmiş sayılır.

✓Sözlü izah, izahı yapan ile komisyon tarafından imzalanacak bir
tutanakla tespit olunur, bu durumda izah tarihi olarak tutanağın
düzenlendiği tarih esas alınır.

İzahın Değerlendirilmesi
1) Ziyaa Uğratılmış Olabilecek Vergi Tutarını Doğrular Nitelikteki İzah Üzerine
Yapılacak İşlemler
➢ 15 Gün içinde beyan beyan

Vergi+İzah Zammı + %20 Vergi Ziyaı Cezası

2) Verginin Ziyaa Uğratılmadığına İlişkin Yapılan İzah Üzerine Yapılacak İşlemler
i.

Yapılan İzahın Yeterli Bulunması
➢ Vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmaz.

ii.

Yapılan İzahın Yeterli Bulunmaması

➢ Beyan edilirse
➢ Beyan edilmezse

Mükellefe Bildirilir

Vergi + İzah Zammı + %20 Vergi Ziyaı Cezası
İncelemeye veya takdire sevk işlemleri

Diğer Hususlar
➢ İzaha davet şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılırsa, beyan
edilmiş olan matrahlar üzerinden %50 oranında vergi ziyaı cezası kesilir. (Kanuni
süreden sonra beyan VUK 344/3)
➢ Tahakkuk eden vergiler ile izah zammının mükelleflerce maddede öngörülen 15
günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda %20 oranında kesilmiş olan
indirimli ceza, %50 oranı esas alınarak ikmal edilir.
➢ Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesi kapsamında %20 oranında kesilen vergi
ziyaı cezasına ilişkin ihbarnamelerin tebliği üzerine mükellefler tarhiyat sonrası
uzlaşma başvurusunda bulunabilirler.

NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM
Dr. Mustafa Bulut, YMM
15 Aralık 2017

Mevzuat
6637 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi
(Yürürlük 1.07.2015)
Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10 ı) Bendi

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ
(04/03/2016 Tarihli Resmî Gazete)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sermaye artırımında indirim
İndirimin kapsamı
İndirimden yararlanacak olanlar
İndirim uygulaması
Sermaye artırımının tescili ve artırılan tutarın şirketin banka hesabına yatırılması
Sermaye avanslarının durumu
Her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanma
Kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu edilemeyen tutarın sonraki dönemlere devri
Sermaye azaltımı
BKK ile Belirlenen İndirim oranları
Diğer hususlar

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10 ı) Bendi
Diğer indirimler
Madde 10

(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından
sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:
ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye
şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye
artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı
yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si.
Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren
başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye
tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan
ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap
dönemlerine devreder. Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak
üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin
sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi
kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının hukuki niteliği, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına
göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, kira, lisans
ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup
olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler
ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına
göre %150'ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Kimler Yararlanabilir?
➢Sermaye şirketleri

! Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde
faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi
teşebbüsleri hariç

Kısaca Nakit Sermaye İndirimi
o Mevcut sermaye şirketlerinde nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye
şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden,
o Ticari krediler ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak,
o İlgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin,
o Kurum kazancından indirilmesidir.

İndirim Tutarının Hesabı
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari
krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre

Kapsama Giren Sermaye Artışları
1/7/2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş:
✓Mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayelerinde nakdi sermaye artışları,

✓Yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan
kısmı.

Kapsama Girmeyen Sermaye Artışları
✓Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları,
(örn.taşınmazın ayni sermaye olarak konulması)
✓Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından
kaynaklanan sermaye artışları,
✓Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan
sermaye artışları, (örn. karlar)
✓Ortaklarca veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak
suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
✓Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması
suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
✓Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları:
131-Ortaklardan Alacaklar 500-Ödenmiş Sermaye
331-Ortaklara Borçlar

500-Ödenmiş Sermaye

Ticari Krediler Faiz Oranı
TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en
son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari
kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı

İndirim oranları
BBK: 2015/7910 Resmi Gazete 30/06/2015
❖Standart oran : %50
❖Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde borsada işlem gören
payların oranı;
– %50 ve daha az olanlar %75,
– %50’nin üzerinde olanlar %100
❖Yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve
teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi
yatırımlarında kullanılması durumunda % 75

İndirim Oranı Sıfır ‘0’ Olan Haller
➢ Gelirlerinin %25 veya fazlası pasif nitelikli gelirlerden (faiz, kur farkı, temettü,
kira, royalty..) oluşan sermaye şirketleri.
➢ Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar
ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri.
➢ Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi
olarak kullandırılan kısmı.
➢ Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına
tekabül eden tutar.

➢ 9/3/2015 tarihi ile 1/7/2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye azaltımına
gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden miktar.

Süre
✓ Artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca
nakit olarak ödendiği ay dahil
✓ Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil
edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan
kısmı için tescil tarihinin içinde bulunduğu ay dahil
hesap döneminin sonuna kadar olan ay sayısının 12 aya oranı

İndirimin Uygulanması
Hesaplanan indirim tutarı kurum kazancından
indirilir.

Önemli Hususlar
➢ Nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her
bir hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından yararlanabilecek.
➢ Geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu
indirimden yararlanılması mümkün.
➢ Kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu edilemeyen tutar sonraki dönemlere
endekslenmeden devredilecek.

➢ Sermaye avansları “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabına kaydedilmek ve sermaye artış
kararının o yıl sonuna kadar tescil edilmesi kaydıyla, tescil tarihinden itibaren
hesaplamaya dahil edilebilir.
➢ Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde nakdi sermaye artışının azaltılan
sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Tevsik ve İbraz
oBanka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özeti
oKağıt ortamında veya elektronik ortamda
oİlgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde
oKurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine

Örnek 1
Genel kurul kararı
Tescil Tarihi
Artırım Tutarı:

03/08/2015

Ödeme Tarihi
Ödenen Tutar
İndirim Oranı
Ticari krediler faiz oranı
İndirim Tutarı

24/08/2015

Sağlanan Vergi Avantajı

24/08/2015

6.000.000 TL
6.000.000 TL
%50
%10
2015
6.000.000 TL x 0,10 x
0,50 x (5/12)

= 125.000 TL
125.000 x %20=
25.000 TL

2016
6.000.000 TL x 0,10 x
0,50 x (12/12)

= 300.000 TL
300.000 x %20=
60.000 TL

Örnek 2
Genel kurul kararı
Tescil Tarihi
Artırım Tutarı:
Ödeme Tarihi
Ödenen Tutar
İndirim Oranı
Ticari krediler faiz oranı
İndirim Tutarı

Sağlanan Vergi Avantajı

15/07/2015
03/08/2015
6.000.000 TL
30/07/2015
06/08/2015
09/11/2015
1.500.000 TL
1.500.000 TL
3.000.000 TL
%50
%10
2015
2015
2015
1.500.000 TL x %10
x %50 x 5/12

1.500.000 TL x
%10 x %50 x 5/12

=31.250

= 31.250

2016

3.000.000 TL x
6.000.000 TL x
%10 x %50 x 2/12 %10 x %50 x 12/12
= 25.000

= 300.000

(31.250 + 31.250 + 25.000=) 87.500 TL x %20

300.000 x %20

= 17.500 TL

= 60.000 TL

Örnek 3
Genel kurul kararı
Tescil Tarihi
Artırım Tutarı:
Ödeme Tarihi
Ödenen Tutar
İndirim Oranı
TCMB Ticari krediler faiz oranı
İndirim Tutarı

Sağlanan Vergi Avantajı

22/12/2015
13/01/2016
12.000.000 TL
29/12/2015
29.01.2016
3.000.000 TL
9.000.000 TL
%50
%10
2015
2016
0 TL
12.000.000 TL x 0,10 x
0,50 x (12/12)
(=Tescil 2016)
= 600.000 TL
600.000 TL x %20
=120.000 TL

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ
Dr. Mustafa Bulut, YMM
15 Aralık 2017

Mevzuat
6824 sayılı Kanun Madde 4
(Yürürlük: 01.01.2018)

Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 121 ‘Vergiye uyumlu mükelleflere vergi
indirimi’

Vergi İ n d i r i m i
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi
Mükerrer Madde 121
(6824 sayılı kanunun 4 üncü maddesiyle başlığıyla birlikte değişen mükerrer madde; Yürürlük: 01.01.2018)Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar
vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki
hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 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. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak
suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.
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. (1) numaralı bentte 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.
Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen
vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek
durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler
açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.
Bu maddede geçen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade
eder.
Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde
hesaplanan tutarın %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye;
Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Kısaca Vergi İ n d i r i m i
Kapsama giren ve gerekli şartları taşıyan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar
vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin belirli bir tutarının
indirilmesidir.

İndirim Tutarı
➢Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin
%5 oranında hesaplanır.
➢Gelir vergisi mükelleflerinde ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan
edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınır.
➢İndirim tutarı, her hâl ve takdirde 1.000.000 TL den fazla olamaz. Bu tutar her yıl
yeniden değerleme oranında artırılacak.

Kimler Ya r a r l a n a b i l i r ?
Şartları taşıyan:
✓Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar.
✓Kurumlar Vergisi Mükellefleri.

! Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler ile, sigorta ve reasürans
şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç

Şartlar
✓ İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde
verilmiş olması,
Düzeltme beyannameleri ve pişmanlıkla verilen beyananmeler?
✓ İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait olarak süresinde verilen vergi
beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması,
✓ İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri
itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,
Yargı iptal kararları, uzlaşma, düzeltme?
✓ İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı ile vergi cezaları toplamı olmak üzere 1.000 TL üzerinde
vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
✓ İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında VUK’nun 359. maddesinde sayılan muhasebe
hilesi yapma, defter ve belgeleri gizleme, yok etme, defter kayıt ve belgelerde tahrifat yapma, sahte ve/veya muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belge düzenleme ve/veya kullanma gibi fiillerin işlenmemiş olması.

İndirimin Uygulanması
➢ İndirim tutarı ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden
indirilir.
➢ 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.

Şartların İhlali
➢ Öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili
vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen
vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.
➢ Şartları taşımayan indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen
vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi
takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.
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