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Konu: Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Kesilen Gelir 

Vergisinin Hak Sahiplerine/Mirasçılarına İadesi. 

 
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 316) yayımlanmış olup, bu tebliğde; 

 

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ila Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci 
maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici Madde 92 ile bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce (26.10.2021) kamu, kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek 

ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi 

içerinde (01.01.2016 tarihinden sonraki)  tarha yetkili vergili dairelerine başvurmaları, dava açmamaları, 
dava açılmış ise davalardan yazılı olması şartıyla, Vergi Usul Kanunun Düzelte Hükümler uyarında 

tahsil tarihinde itibaren kesilen vergi ile bu vergiye ilişkin hesaplanacak faizi ile birlikte ret ve iade 

edileceği, açılan davalardan vazgeçilmesi halinde, bu davalar için faiz, yargı giderleri ve vekâlet ücretine 
tabi olmayacakları yönünde düzenleme yapılmış olup, bu düzenlemeye göre; 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde tasar edilen kamu, kurum ve kuruluşları ile mahalli 

idareler tarafından yapılan tarım destekleri üzerinden kesilen gelir vergisinin tarh zaman aşımı süresi 

içinde iadesi söz konudur.  
 

Çiftçiler tarafından adlarına bahse konu kamu, kurum ve kuruşları tarafından tevkif edilen vergi iade 

taleplerinin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi, elden kâğıt 
ortamında veya PTT vasıtasıyla vergi idaresine müracaatta bulunabilecekleri, dava açanların ise, 

müracaatların bizzat davadan vazgeçtiklerine dair dilekçe ile kâğıt ortamında yapmaları, keza adlarına 

destek kesintisi yapılan çiftçilerin ölümleri halinde bu kesintinin varisleri tarafından, tebliğinde yer alan 
dilekçe,  mirasçılık belgesi ile veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesiyle beraber kâğıt ortamında 

müracaat ederek iade talebinde bulunacakları ve tebliğin ekinde yer alan dilekçe örneğinin eksiksiz 

doldurularak müracaat edileceğine ilişkin açıklama yapılmıştır. 

 
Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr/tarimsal_kilavuz.pdf linkinde bahse konu iadeye ilişkin 

kılavuz yer almaktadır. 

 
Tebliğde, çiftçilere ödenen tarımsal desteklerden vergi tevkifatı yapıp vergi dairesine beyan etmeyen 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bahse konu tevkifatla ilgili muhtasar düzeltme beyannamesi verilmesi 

gerektiği, iadenin yapılmasında kesintiyi yapan kamu, kurum ve kuruluşları tarafından verginin ödenme 
şartının aranmayacağı belirtilmektedir.  
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Bu tebliğ yayımı tarihinde (10.12.2021) yürürlüğe girmektedir. 

 

(Resmi gazete: 10.12.2021 tarihli 31685 sayılı) 
 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211210-4.htm  
 

Bilgilerinize sunarız. 

 
Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim. 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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