SİRKÜLER NO: YORDAM–2017/S–45

ĠST. 05.12.2017

TORBA KANUN ĠLE VERGĠ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun 05.12.2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Torba kanun olarak
yürürlüğü giren kanunla farklı kanunlarda değişikliğe gidilmiştir. Bu sirkülerimizde yalnızca
Vergisi Kanunlarında ortaya çıkan değişiklikler hakkında açıklamalar yapılmıştır. Konuya
ilişkin yayımlanacak uygulama mevzuatı ayrıca duyurulacaktır.
Aşağıdaki açıklamalarda yürürlük tarihi belirtilmemiş ise uygulama tarihi 05.12.2017 tarihi
dikkate alınacaktır. Torba kanuna ilişkin kısa bilgi notları;
1. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’ nda Yapılan
Düzenlemeler
a- İhtiyati haiz, haciz, ödeme emirlerine 7 gün içinde yapılacak itiraz veya bildirim
süreleri 15 güne çıkarılmıştır. (Uygulama 01.01.2018)
b- Kamu Kuruluşlarınca mal ve hizmet alımlarında bulundukları kişilerden vadesi geçmiş
borcu olup olmadığına ilişkin yazı istenmesi; Maliye Bakanlığı konuya ilişkin
uygulama için yetkilendirmiştir. .
2. Vergi Usul Kanunu’ nda Yapılan Düzenlemeler
a- Elektronik ticarette vergi güvenliği sağlamak amacıyla elektronik ortamda hizmet
sağlayıcılara çeşitli bilgi, bildirim, ortam muhafaza gibi yükümlülükler getirmeye
Maliye Bakanlığı yetki almıştır. (Uygulama 05.12.2017)
b- İkamet adresini değiştiren mükellefler bu değişikliği bildirme zorunluluğu
kaldırılmıştır. (Uygulama 01.01.2018)
3. Kurumlar Vergisi Kanunu’ nda Yapılan Düzenlemeler
a- Kurumların 2018, 2019, 2020 vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına
kurumlar vergisi oranı %20 yerine %22 oranında uygulanacaktır.
b- Kurumların iki yıl süre ile aktifinde yer alan gayrimenkullerin satışından elde edilen
karında istisna olan %75 oran %50‟ye düşürüldü. İştirak hisseleri, intifa senetleri ve
rüçhan hakkı satış karında ki %75 istisna devam etmektedir.
4. Gelir Vergisi Kanunu’ nda Yapılan Düzenlemeler
a- Kira gelirlerine uygulanan %25 götürü gider %15 düşürüldü. (01.01.2017 gelirlerine
de uygulanacak)
b- Asgari ücret tutarında gelir elde edenlerin gelirlerinin, yılın son aylarında gelir vergisi
tarifesinin ikinci dilimine geçmeleri nedeniyle oluşan durumu önlemek üzere,
düzenleme yapılmıştır. Sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari
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ücretlilere ödenen 1.404,06 TL dir. Net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı
Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti
arasındaki fark tutarın, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir. Bu
tarihten sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinden mahsubu sağlanacaktır.
5. Diğer Vergi Kanunları ‘nda Yapılan Düzenlemeler
a- 2017 yılı için uygulanan İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi
Kapsamındaki İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan
KDV iadesi; yasa eklenen geçici madde ile 2018 yılında da uygulanacaktır. Konuya
ilişkin açıklamalar 07.02.2017 tarih ve YORDAM–2017/S–12 sirkülerimizde
mevcuttur.
b- Mobil elektronik haberleşme kapsamında yapılan tesis, devir, nakil ve haberleşme
hizmetlerinden alınan %25,
c- Radyo ve televizyon yayınlarının uydu ve kablo ortamında iletilmesi hizmetlerinden
alına %15 özel iletişim vergi oranları %7,5 düşürülüştür. (Uygulama 01.01.2018)
d- Kablolu kablosuz mobil internet hizmetinden alınan %5 özel iletişim vergisi %7,5
çıkarılmıştır. (Uygulama 01.01.2018)
e- Şans oyunları ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelere uygulana %10 veraset
vergisi ve intikal vergisi oranı %20 çıkarıldı. (Uygulama 01.01.2018)
f- Motorlu taşıtlar vergisi taşıtların motor silindir hacimleri yanında “taşıt değeri” de
dikkate alınacaktır. Taşıt Değeri; ilk iktisabı ve ithalinde katma değer vergisi
matrahını oluşturan unsurlardan (vaade farkı ile ÖTV hariç) teşekkül edecektir.
(Uygulama 01.01.2018)
g- Emlak Vergileri için Takdir Komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen
asgari birim değerleri 2017 yılı için uygulanan birim değerlerin %50 fazla
uygulanmayacaktır.
h- Damga vergisinin uygulamasına ilişkin düzenlemelerde Bakanlar Kuruluna yetki
verilmiştir.
i- Engellilerin için taşıt alımlarında uygulanan özel tüketim vergisi istisnası; değeri
200.000,-TL „ye kadar olan otomobillerle sınırlandırıldı. (Uygulama 01.01.2018)
6. Özel Projelere Getirilen Vergisel Ġstisnalar
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi (FATİH) projesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet teslimleri KDV, özel iletişim
vergilerinden, damga vergilerinden, ÖTV den istisnadır. (Uygulama 05.12.2017)
SAYGILARIMIZLA, .....
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