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KONU: VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA 301 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 
 

23 Aralık 2017 gün ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca  301 

Seri Nolu  Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlandı. 

 

Bu hüküm, 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

 

1-Vergi indiriminden yararlanacak olanlar 
– Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar, 

– Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri 
ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri. 

2-Vergi indiriminden yararlanma şartları 

-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 

beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 

de kanuni süresi içerisinde 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, 

-Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 
1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 

 -Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul 
Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması. 

3-Vergi indirimi uygulaması 

Vergi indirimine ilişkin şartları haiz mükellefler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri 

üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin %5’i oranında vergi indirimi tutarını hesaplayacaktır. 

Vergi indirimi tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamayacaktır. Bu suretle 

hesaplanan vergi indirimi tutarı, öncelikle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken gelir veya 

kurumlar vergisinden indirilebilecektir. 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 red ve iade edilmeyecektir. 

 

E K L İ  L İ S T E Y E  U L A Ş M A K  İ Ç İ N  T I K L A Y I N I Z  
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