
                

  08.12.2017, ANKARA 

KONU:  Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 7061 Sayılı Kanun Hakkında 

Açıklamalar.    

SİRKÜLER 

       NO:2017/18  

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de 7061 sayılı “Bazı Vergi 

Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

yayımlanmıştır. 

Bazı önemli ve öne çıkan maddeleri aşağıdaki gibidir; 

 Kurumlar vergisi oranında yeni düzenleme yapılmış % 20 olan oran 2018, 

2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden % 

22 olarak belirlenmiştir. 

 

 Taşınmazların  satışından sağlanan kazançlara uygulanan %75’lik istisna 

oranının %50’ye indirilmiştir. (01.01.2018 Tarihinden İtibaren ) 

 

 Kira gelirlerinde uygulanan %25’lik götürü gider oranının %15’e 

düşürülmüştür.1 Ocak 2017 tarihinden itiaren elde edilen gelirlere uygulanmak 

üzere  kira geliri beyan eden mükellefler için geçerli olan götürü gider oranı % 

15’e düşürülmüştür. Bu değişiklikle kira gelirlerini beyan eden mükelleflerden 

götürü gider yöntemini kullananların gelir vergisi matrahları ve dolayısıyla 

ödeyecekleri gelir vergisi tutarı artacaktır. 2018 yılının Mart ayında verilecek 

beyannamelerde bu yeni oranı (% 15) kullanacaklardır. 

 

 Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 

aylarına ilişkin net ücretleri  1.404,06 TL’nin altına düşenler için 1.404,06 TL’nin 

altına düşen tutar ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecektir. Bu hüküm 

1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 

 

 Bu Kanunun 90 ıncı maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2017 takvim yılında" ibaresi ''2017 ve 

2018 takvim yıllarında" şeklinde değiştirilerek, imalat sanayii yatırımları için 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden 

daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân veren düzenlemenin 2018 yılında 

da devam etmesi sağlanmaktadır. 

 



  

 Bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak 

hisselerinin bankalara devir  ve teslimleri KDV’den istisnadır. Bankalara” ibaresi 

“bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine” şeklinde 

değiştirilmektedir. Bu sayede sadece bankalara olan borçlar için uygulanan bu 

hükmün kapsamı genişletilerek, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan 

borçlar dolayısıyla bu kurumlara yapılan gayrimenkul ve iştirak hissesi satışlarını 

da kapsaması sağlanmaktadır.Ayrıca bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal 

kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi de KDV’den istisna olarak 

değerlendirilecektir. 

 

 Bankalara tanınan, taşınmaz ve iştirak hisselerinin devrinden doğan kazançlara 

istisna uygulaması ve ayrılan özel karşılıkların gider yazılması imkanının finansal 

kiralama şirketleri ve finansman şirketlerine de tanınmıştır ve 1 Ocak 2019 

tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

 

 Kooperatifler ortaklık dışı işlem yaptıkları takdirde muafiyetlerini kaybetmekte 

ve vergiye tabi tutulmaktadır. Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle 

yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda 

ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemler olacaktır. Kooperatiflerin 

faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan 

demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri 

elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı 

vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem 

sayılmayacak. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel 

kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilecektir. 

 

 Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar 

tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik 

ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin bu hizmetleri sunanlar 

tarafından beyan edilip ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Vergi 

alacağının emniyet altına alınması amacıyla yapılan bu düzenleme 1 Ocak 2018 

tarihinde yürürlüğe girecektir 

 

 Motorlu Taşıt Vergileri 1/1/2018 tarihinen itibaren tescil edilecek taşıtlarda 

1300 cc’ nin altındaki taşıtlar için %15, diğer araçlarda ise değerleri üzerinden % 

25 arttırılmıştır. 

 

 

 

 

 



 

 

 4760 ÖTV Kanunu Düzenlemesi engellilerin istisna kapsamında taşıt alımı 

sınırı belirlenmiş ve binek otomobil alımlarında ÖTV istisnasından 

yararlanabilme şartları açıklanmıştır. Araç alımında engellilere yönelik 

uygulanacak ÖTV istisnasına yönelik matrah 200.000 TL’yi aşmayacak 

şekilde yeniden belirlenmiştir. Kanun 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe 

girecektir. 

 

 Bazı içecekler yapılan düzenlemeler ile ÖTV kapsamına alınmıştır. Sade 

gazozlar, meyveli gazozlar, alkolsüz biralardan % 10 ÖTV alınacaktır. 

 

 Makaronlar (sigara kağıdı) da , sigara ve diğer tütün mamulleri gibi ÖTV 

kapsamına alınmıştır. 

 

 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren  6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu 

Düzenlemelerine istinaden Özel iletişim vergisi oranı artık % 7,5 olarak 

uygulanacaktır. 

 

 Transfer fiyatlandırması ön fiyat anlaşmalarına ilişkin başvuru harcı ve 

yenileme harcı  söz konusu anlaşmaların teşviki amacıyla Kanun’un yayım 

tarihinden itibaren kaldırılmaktadır. 

 

 Ödeme emrine itiraz veya mal bildiriminde bulunma için mükellefin tebliğ 

tarihinden itibaren 7 günlük süresi bulunmaktadır. Bu süre 1 Ocak 2018 

tarihinden itibaren 7 günden 15 güne çıkarılmaktadır. 

 

 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paralar Bankacılık 

Sigorta Muamele Vergisi’nden istisna edilmiştir. 

 

 1.1.2018 tarihinden itibaren şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce 

düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan 

veraset ve intikal vergisinin oranı  10’dan % 20’ye çıkarılmaktadır. 

Söz Konusu Kanun Metnine Aşağıdaki Bağlantı Yoluyla Ulaşabilirsiniz.  

  http://www.dorukdenetim.com/?p=5572 

 

            Saygılarımızla, 

http://www.dorukdenetim.com/?p=5572

