“ güzel bir yıl dileğiyle…”
SİRKÜLER NO: YORDAM–2016/S–45

İST. 27.12.2016

GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE
2017 YILI KAZANÇLARI İÇİN
UYGULANACAK YENİ HAD VE TUTARLAR
Gelir Vergisi Kanunundaki bazı tutar ve maktu hadlerde 2017 yılında uygulanmak üzere
değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.(27.12.2016 tarih 29931
Sayılı R. Gazetede Yayınlanan 296 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
Ücretlerde Sadece Engelliler İçin Uygulanacak Özel İndirim:
Bilindiği üzere özel indirim engelliler dışında yürürlükten kaldırılmıştı. Engelliler için 2017
yılında uygulanacak Aylık Engelli indirim tutarları aşağıdaki gibidir.
Birinci derecede engelli için 900,-TL (Çalışma gücünün asgari %80’nini kaybetmiş olanlar)
İkinci derecede engelli için 470,-TL (Çalışma gücünün asgari %60’nini kaybetmiş olanlar)
Üçüncü derecede engelli için 210,-TL (Çalışma gücünün asgari %40’nini kaybetmiş olanlar)
Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı;
2016 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 3.800.-TL olan istisna tutarı, 2017 yılında
da elde edilecek olan kira gelirleri için 3.900 TL olarak uygulanacaktır.
Hizmet Erbabına İşyeri Dışında Yemek Yedirilmesinde İstisna Sınırı;
Gelir Vergisi Kanununun 23/8. maddesi uyarınca işverenlerce işyeri ve işyeri müştemilatı
dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan günlük yemek
bedeli istisna tutarı 2017 yılında 14- TL. (KDV hariç) olarak uygulanacaktır.
Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı
2016 yılı için arızi kazançtaki 24.000,-TL olan istisna tutarı 2017 yılı için de 24.000,-TL
olarak uygulanacaktır.
Değer Artış Kazançlarında İstisna Tutarı
Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları hariç, Gayrimenkul ve diğer mal ve hak
satışlarından oluşan değer artış kazançlarının 2016 yılında uygulanan 10.000,-TL’lik istisna
sınırı 2017 yılı için 11.000.-TL olarak uygulanacaktır.
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Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı.
Bilindiği üzere, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve
elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım
bankalarından elde edilen gelirlere 01.01.2006 tarihinden itibaren % 15 oranında vergi
tevkifatı yapılmaktadır. Üzerinden vergi tevkifatı yapılan söz konusu bu gelirlerin beyan
edilmesine gerek bulunmamaktadır.
Ancak 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve hazine bonolarının elde
tutulması veya satılmasıyla sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihi
itibarıyla geçerli olan hükümler uygulanacağından 2016 yılında elde edilen bu tür gelirlere
uygulanacak indirim oranı %38,19 dur. Bu nedenle 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş
olan her nevi tahvil hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince
çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlere uygulanacak indirim oranı olan %38,19
uygulandıktan sonra kalan kısım beyan edilecektir.
Dövize, altın veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen
menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı
uygulanmayacaktır.
Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlara için indirim oranı uygulaması yapılamaz.
Ayrıca mevduat faizi, repo gibi menkul sermaye iratlarından 01.01.2006 tarihinden itibaren
ödemeyi yapanlarca vergi stopajı yapıldığından bu gelirlerin beyan edilmesi söz konusu
değildir.

SAYGILARIMIZLA,…
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