lanabiliyor
2018 hesap dönemini geride bıraktık.
Gelir vergisi mükelleflerinden basit usule
tabi olanlar 25.02.2019 tarihine kadar, gerçek usulde vergilendirilenler 25.03.2019
tarihine kadar, kurumlar vergisi mükellefleri ise 25.04.2019 tarihine kadar gelir ve
kurumlar vergisi beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerinin, beyanlarını vermeden
önce, aşağıdaki izahatlar çerçevesinde,
indirim hakları olup olmadıklarını kontrol
etmelerinde fayda bulunuyor.
a) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti
nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,
b) Kurumlar vergisi mükellefleri (finans
ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri,
emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım
fonları hariç) indirimden yararlanabilirler. Haliyle, gelir vergisi mükelleflerinden
ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı,
menkul sermaye iradı ile diğer kazanç elde edenlerin bu kazançlar
nedeniyle indirimden yararlanmaları mümkün bulunmuyor. İlgili
dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi
içerisinde ödenmiş olması gerekiyor.
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu
yıldan önceki son iki yıla ait tüm vergi beyannamelerinin kanuni
süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk
eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması gerekiyor. Bu durumda 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin tüm vergi
beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve vergilerin
de kanuni süresi içerisinde ödenmiş (250 TL’ye kadar eksik
ödeme ihlal sayılmaz) olması gerekiyor. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi dairelerine
verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergiler için vergi
aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekiyor.
Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin
yüzde 5’i oranında vergi indirimi tutarı
hesaplanıyor. Ancak bu tutar 01.01.2019
tarihinden itibaren 1.200.000 TL’yi aşamaz. Vergi indirimi tutarı, öncelikle
bu beyannameler üzerinden ödenmesi
gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Vergi indirimi tutarının ödenmesi gereken vergiden fazla
olması halinde ise kalan tutar, yıllık
gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi
izleyen bir tam yıl içinde mükellefin
beyanı üzerine tahakkuk eden diğer
vergilerinden mahsup edilebilecektir.
Bu süre içerisinde mahsup edilemeyen tutarlar ret ve iade edilemiyor.
Ayrıca geçici vergi beyanları üzerinden

bu indirimden yararlanmak mümkün olmadığı gibi nakden iade
de mümkün bulunmuyor.
Görüldüğü üzere, yüzde 5 vergi indirimi hakkını kullanmasının
koşulları bir hayli ağır. Daha fazla mükellefleri vergiye uyumlu
hale getirmek ve sistemin uygulamada başarılı olabilmesi için
yüzde 5 indirim oranının yüzde 10’a çıkarılması daha uygun olacaktır. Örneğin, indirim oranı yüzde 5 olunca kurumlar vergisi
yüzde 1.1 oranında daha az ödenebiliyor. İndirim oranı yüzde 10
olursa, kurumlar vergisi yüzde 2.2 oranında daha az ödenebilecektir.
4 Gelir vergisi mükellefleri, yıllık beyanları üzerinden ayrıca
bazı harcamalarını indirebiliyor.
Gelir Vergisi mükellefleri, yıl içerisinde yaptığı şahıs sigorta
primlerini, eğitim ve sağlık harcamalarını, bağış ve yardımlar
gibi bazı harcamalarını yıllık beyanları üzerinden indirim konusu
yapabiliyor. İndirim konusu yapılan harcamalar şarta bağlı olup,
indirim oranı ve tutarlarının hesaplanması harcamaya
veya beyana tabi gelire göre değişebiliyor.
Şahıs sigorta primleri, beyan edilen
gelirin yüzde 15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını, eğitim ve sağlık harcamaları ise, beyan edilen gelirin yüzde
10’unu geçemez.
4 Kira geliri elde eden mükellefler,
yıllık beyanları üzerinden indirim ve
istisna hakkından yararlanabiliyor.
Kira gelirinin vergilendirilmesinde,
elde edilen gelir üzerinden iki farklı şekilde indirim hakkı bulunuyor. Birincisi,
götürü gider yöntemi olup, kira gelirlerinden 2018 istisna tutarı (4.400 TL) düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i
oranındaki götürü gideri gerçek giderlere
karşılık olmak üzere indirilebilir. Ayrıca
götürü gider yöntemi seçen mükellefler,
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