
  

 

27 MAYIS 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN GELİR 

VERGİSİ 311 VE 312 NOLU TEBLİĞLER 
 

311 NOLU TEBLİĞ İLE: 

 

Serbest meslek kazançlarında istisna uygulaması (2. bölüm), 

 

İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna 

uygulaması (3. bölüm), 

 

Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerde istisna uygulaması (4. bölüm), 

 

Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi matrahından indirilmesi (5. bölüm), 

 

Tek veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin vergilendirilmesi (7. bölüm), 

 

İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin 

vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulaması (8. bölüm), 

 

Gelir vergisi tarifesi (9. bölüm),- Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin 

vergilendirilmesi (10. bölüm), konularında ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır. 

 

Ayrıca söz konusu Tebliğ’in 6. bölümünde, dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye'ye 

getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden 

çıkarılması halinde vergilendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalara da yer verilmiştir. 

 

312 NOLU TEBLİĞ İLE : 

 

312 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 7194 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler 

kapsamında vergiye uyumlu mükellef indiriminden yararlanma şartları hakkında ayrıntılı 

açıklamalar yapılmıştır. 01.01.2020 DEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 

 

Vergi indiriminden yararlanma şartları 

Kapsama giren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden 

yararlanabilmeleri için; 

a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait 

vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin hesaplanacağı 

beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 

ödenmiş olması, 

b) 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, 

c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi 

cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun 

bulunmaması, 

d) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 

Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması, şarttır. 



  

 

1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin 

hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine 

tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması 

2. İlgili dönemlere ilişkin olarak beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen 

veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması 

3. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı 

(vergi cezaları ve fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk      Lirasının üzerinde vadesi 

geçmiş borcunun bulunmaması 

4. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört 

takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde sayılan fiillerin 

işlenmemiş olması 

 


