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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 316)
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; 14/10/2021 tar�hl� ve 7338 sayılı Verg� Usul Kanunu �le Bazı Kanunlarda

Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunla 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununa eklenen geç�c� 92 nc�
madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılan Tarımsal Destek

Ödemeler� Üzer�nden Kes�len Gel�r Verg�s�n�n İades�
Yasal düzenleme
MADDE 2 – (1) 7338 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes� �le 193 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde

eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 92 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından

yapılan tarımsal destek ödemeler� üzer�nden tevk�f ed�lerek tahs�l ed�len gel�r verg�s�, ç�ftç�ler�n düzeltme zamanaşımı
süres� �çer�s�nde tarha yetk�l� verg� da�reler�ne başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeler�
şartıyla, 213 sayılı Verg� Usul Kanununun düzeltmeye �l�şk�n hükümler� uyarınca, tahs�l tar�h�nden �t�baren aynı
Kanunun 112 nc� maddes�n�n (4) numaralı fıkrası hükmüne göre hesaplanacak fa�z� �le b�rl�kte red ve �ade ed�l�r.

Bu madde hükümler�nden yararlanmak üzere vazgeç�len davalarla �lg�l� olarak daha önce ver�lm�ş ve kanun
yolu tüket�lmem�ş kararlar uyarınca, taraflara tebl�ğ ed�l�p ed�lmed�ğ�ne bakılmaksızın �şlem yapılmaz, �darece de
açılmış davalar sürdürülmez, fa�z, yargılama g�derler� ve vekâlet ücret�ne hükmed�lmez, hükmed�lm�şse ödenmez.
Hakkında kes�nleşm�ş yargı kararı bulunanların �ade talepler�yle �lg�l� olarak bu madde hükmü uygulanmaz.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.”
İade taleb� ve �braz ed�lecek belgeler
MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun geç�c� 92 nc� maddes�n�n yürürlüğe g�rd�ğ� 26/10/2021 tar�h�nden önce

kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeler� üzer�nden kes�len gel�r verg�s�, başvuru
sah�pler�n�n veya vek�ller�n�n düzeltme zamanaşımı süres� �çer�s�nde verg� da�res�ne (bağlı verg� da�res� statüsündek�
malmüdürlükler� dâh�l) başvurmaları üzer�ne red ve �ade ed�lecekt�r.

(2) İade �şlem�n�n yapılab�lmes� �ç�n Ek-1’de yer alan d�lekçe örneğ�n�n eks�ks�z şek�lde doldurularak
başvuruda bulunulması gerekmekted�r.

(3) Başvuruda bulunulab�lecek verg� da�res� başvuru sah�pler� tarafından serbestçe seç�leb�lecekt�r.
(4) Kend�s�ne destek ödemes�nde bulunulan hak sah�pler�n�n m�rasçıları tarafından �ade taleb�nde bulunulması

hal�nde, Ek-1’de yer alan d�lekçe örneğ�n�n eks�ks�z olarak doldurulması ve d�lekçe ek�ne “m�rasçılık belges�” �le
“veraset ve �nt�kal verg�s� �l�ş�k kesme belges�”n�n eklenmes� şartıyla m�rasçılar, h�sseler� oranında bu madde
hükümler�nden yararlanab�leceklerd�r.

 (5) Madde kapsamında başvuruda bulunab�lecekler, d�lekçeler�n� İnterakt�f Verg� Da�res� üzer�nden elektron�k
ortamda vereb�lecekler� g�b� elden veya posta yoluyla da �lg�l� verg� da�res�ne vereb�leceklerd�r. Ancak hak
sah�pler�n�n m�rasçıları ya da vek�ller� tarafından yapılan başvurular �le bu kapsamda açılmış davalardan feragat etmek
suret�yle yapılan başvurulara �l�şk�n d�lekçeler�n, elden veya posta yoluyla �lg�l� verg� da�res�ne ver�lmes�
gerekmekted�r.

İade uygulaması ve düzeltme talepler�ne �l�şk�n yapılacak �şlemler
MADDE 4 – (1) 193 sayılı Kanunun geç�c� 92 nc� maddes�n�n yürürlüğe g�rd�ğ� 26/10/2021 tar�h�nden önce

kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeler� üzer�nden kes�len gel�r verg�s�n�n �ade
�şlemler� �llerde; verg� da�res� başkanlıkları ya da defterdarlıkların yetk�l� kılacakları verg� da�res�/verg� da�reler�nce
yer�ne get�r�lecekt�r.

(2) İadey� yapacak verg� da�res� tarafından �ade �şlem�ne konu verg� kes�nt�ler�n�n bulunup bulunmadığı �le
destek ödemes� üzer�nden adına tevk�fat yapılan başvuru sah�b�n�n adı soyadı ve T.C. k�ml�k numarası b�lg�ler�
GİBİNTRANET/Yönet�m B�lg� S�stem� (YBS) ekranından kontrol ed�lecekt�r.

(3) İade talep d�lekçes�nde yer alan b�lg�ler �le YBS üzer�nden tem�n ed�len b�lg�ler�n uyumlu olması
durumunda başvuru sah�pler�nden başka b�lg� veya belge �sten�lmeyecek ve mükellefler�n �ade talepler� yer�ne
get�r�lecekt�r.



(4) İadeye �l�şk�n b�lg�ler�n YBS ekranından tesp�t ed�lememes� veya b�lg�lerde uyumsuzluk bulunması
hal�nde;

a) Kes�nt� yapılıp yapılmadığı araştırılacak ve kes�nt� yapıldığı halde �lg�l� verg� da�res�ne beyan ed�lmed�ğ�n�n
tesp�t ed�lmes� durumunda, destek ödemes�nde bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından, destek ödemes�n�n
yapıldığı dönem, ödemen�n gayr�saf� tutarı ve yapılan tevk�fata �l�şk�n b�lg�ler� �ht�va eden �lg�l� muhtasar beyanname
�ç�n düzeltme beyannames� ver�lmes�n� müteak�p �ade �şlemler� gerçekleşt�r�lecekt�r.

b) 193 sayılı Kanunun 100 üncü maddes� kapsamında tarımsal destek ödemeler� üzer�nden yapılan verg�
kes�nt�ler�n�n muhtasar beyanname �le beyan ed�lmemes� durumunda �se kes�nt�y� yapan kamu kurum ve
kuruluşlarının destek ödemes�n�n yapıldığı dönem, ödemen�n gayr�saf� tutarı ve yapılan tevk�fata �l�şk�n b�lg�ler� �lg�l�
verg� da�res�ne göndermeler�n� müteak�p �ade �şlemler� gerçekleşt�r�leb�lecekt�r.

(5) Kamu kurum ve kuruluşları; �ade �şlem�n�n yapılab�lmes� �ç�n başvuru sah�pler�, vek�ller� veya �lg�l� verg�
da�res�nce �sten�len b�lg� ve belgeler� �ved� b�r şek�lde tem�n ve �braz etmekle yükümlüdürler.

 (6) 193 sayılı Kanunun geç�c� 92 nc� maddes� hükmünden yararlanılab�lmes� �ç�n b�r�nc� fıkra kapsamındak�
ödemeler üzer�nden kes�len verg�ler�n ödenm�ş olması şartı aranmaz.

 (7) 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununda düzenlenen düzeltme zamanaşımı süres� dolduktan
sonra yapılan başvurular üzer�ne red ve �ade yapılması söz konusu değ�ld�r. 1/1/2016 tar�h�nden öncek� dönemler
zamanaşımına uğradığından, bu dönemlere �l�şk�n yapılan başvurulara �st�naden red ve �ade �şlemler� yapılmayacaktır.

(8) Düzeltme talepler� üzer�ne red ve �ade �şlemler�n�n yapılab�lmes� �ç�n bu �ade �şlemler�ne �l�şk�n dava
açılmaması şarttır. Verg� da�res�nce �ade �şlem� yapıldıktan sonra her ne sebeple olursa olsun bu �ade �şlem�nden dolayı
dava açılması hal�nde, yapılmış olan �ade haksız �ade kapsamında değerlend�r�lecek ve �ade ed�len tutarlar ceza ve fa�z
uygulanmak suret�yle ger� alınacaktır.

(9) 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddes� �le
31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun 88 �nc� maddes� hükümler�
d�kkate alınarak mükellefler�n �ade �şlemler� gerçekleşt�r�lecekt�r.

Dava aşamasında bulunan �ade talepler�
MADDE 5 – (1) 213 sayılı Kanunda düzenlenen düzeltme zamanaşımı süres� �çer�s�nde tarımsal destek

ödemeler� üzer�nden kes�len gel�r verg�s�n�n �ades�ne yönel�k düzeltme başvurusunda bulunmuş ve düzeltme taleb�
kabul ed�lmed�ğ� �ç�n dava açmış olan başvuru sah�pler�n�n, mahkemelerde �ht�lafı devam eden (henüz kes�nleşmeyen)
davalarından feragat etmeler� ve buna �l�şk�n �lg�l� mahkemeden feragat ett�kler�n� göster�r şerhl� d�lekçe örnekler�n�
veya bu belge tem�n ed�lemed�ğ� takd�rde mahkemen�n feragat neden�yle davanın redd�ne da�r vereceğ� karar
örnekler�n� başvuru sah�pler�n�n başvuruda bulunacakları verg� da�reler�ne �braz etmeler� kaydıyla gerekl� red ve �ade
�şlemler� yapılacaktır.

(2) Bu madde hükümler�nden yararlanmak üzere vazgeç�len davalarla �lg�l� olarak �dare veya davacı leh�ne ya
da aleyh�ne yargılama g�derler� ve vekâlet ücret�ne hükmed�lmeyecekt�r.

(3) 213 sayılı Kanunda düzenlenen düzeltme zamanaşımı süres� dolduktan sonra yapılmış olan düzeltme
başvurularının redd� üzer�ne dava açmış ve mahkemelerde �ht�lafı devam eden başvuru sah�pler�ne, davalarından
feragat ed�p etmed�kler�ne bakılmaksızın red ve �ade yapılması mümkün olmayıp, mahkemelerce ver�len kararlara
göre �şlem tes�s ed�lecekt�r.

(4) Hakkında kes�nleşm�ş yargı kararı bulunan �ade talepler�yle �lg�l� olarak kes�nleşen yargı kararına göre
�şlem tes�s ed�lmes� gerekmekte olup, ver�len kararlar aleyh�ne olan başvuru sah�pler�n�n yen�den düzeltme
başvurusunda bulunmak suret�yle madde �le get�r�len düzenlemeden faydalanması mümkün değ�ld�r.

İade kapsamındak� ödemeler
MADDE 6 – (1) Düzenleme kapsamında yapılacak �adeler, 1/1/2016 tar�h� ve sonrasında kamu kurum ve

kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemeler�nden kes�len gel�r verg�s�yle sınırlı bulunmaktadır.
(2) 193 sayılı Kanunun geç�c� 92 nc� maddes�nde bel�rt�len “kamu kurum ve kuruluşları” �fades�nden;

10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununa ekl� cetvellerde sayılan kamu kurum ve
kuruluşları �le bu Kanunda tanımlanan mahall� �dareler�n anlaşılması gerekmekted�r.

(3) 1/1/2016 tar�h�nden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek
ödemeler� üzer�nden tevk�f suret�yle ödenm�ş bulunan gel�r verg�ler� yönünden �se geç�c� madde hükmünden
faydalanılması mümkün değ�ld�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
Eki için tıklayınız.
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