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7061 SAYILI TORBA 
YASADA YER ALAN 

VERGİSEL DÜZENLEMELER

TORBALARLA VERGİMİZİ DÜZENLİYORUZ !

- 2013 YILINDAN İTİBAREN GELİR VERGİSİ VE VERGİ USUL
KANUN TASARILARINI TARTIŞIYORUZ AMA KÖKLÜ
DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZ MÜMKÜN OLMUYOR.

- SON 3 YILDA VERGİ KANUNLARINDA 20 DEĞİŞİKLİK
YAPMIŞIZ. HEPSİNİ TORBA YASALARLAYAPMIŞIZ.

- SON TORBA YASADA TEMEL AMAÇ BÜTÇE AÇIĞINI
KAPATMAK.

- 9 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 31 MİLYAR TL. 9 AYLIK HAZİNE
BORÇLANMASI 67 MİLYAR TL. (Alınan yetkinin yaklaşık 2 katı)

- BU YAPILMAYA ÇALIŞILIRKEN BAZI İSTİSNA VE
MUAFİYETLER DE GETİRİLİYOR. (Vergi kanunlarında 600 adet
diğer kanunlarda 140 adet vergi harcaması var. Genel bütçe vergi
gelirlerinin %26’sına isabet ediyor.)
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TORBA YASADA YER ALAN VERGİSEL 
DÜZENLEMELER

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna görüşülüp kabul
edilen 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (TOPLAM 124 MADDENİN
37’Sİ VERGİ DÜZENLEMELERİ İÇERİYOR.) ile aşağıdaki
vergi kanunlarında düzenleme yapılmıştır:

 Vergi Usul Kanunu
 Gelir Vergisi Kanunu
 Kurumlar Vergisi Kanunu
 Katma Değer Vergisi Kanunu
 Özel Tüketim Vergisi Kanunu
 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 Damga Vergisi Kanunu
 Harçlar Kanunu
 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
 Gider Vergileri Kanunu
 Emlak Vergisi Kanunu

TORBA YASADA YER ALAN VERGİSEL 
DÜZENLEMELER
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VERGİ USUL KANUNUNDA 
YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 

DÜZENLEMELER

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 101, 102, 103 ve 157 nci maddelerinde
düzenlemelere gidilmiştir.

Söz konusu maddelerde yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar
485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılmıştır.

485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde:
 Tebliğlerin posta yerine memur vasıtasıyla yaptırılması halinde

de 485 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğindeki esaslara uyulacağı,
 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ kapsamında tebliğe elverişli

elektronik adresi bulunanlara tebligatların elektronik ortamda
yapılmaya devam edileceği

belirtilmiştir.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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7061 sayılı Kanunla yapılan değişiki sonrasında; bilinen adresler:
 Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri

adresleri,
 Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar

tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,
 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre

oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi
ifade edecektir.
Yapılan düzenleme ile 01.01.2018 tarihinden itibaren yapılacak tebliğlerde
yukarıda yer alan işyeri adresleri dikkate alınacak, mükellef tarafından vergi
idaresine yerleşim yeri adresi bildirimi yapılmayacaktır.

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

7061 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile 213 sayılı VUK’un 101 inci maddesinde
yapılan değişiklikle vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden işlemlerin
tebliğ edileceği bilinen adreslerler yeniden düzenlenmiş, Nüfus Hizmetleri
Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine de
bilinen adresler arasında yer verilmiştir.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilinen Adrese İlişkin Düzenleme

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İş Yeri Adresinde Tebliğ

Tebliğ öncelikli olarak,  tebliğ yapacak makama en son bildirilen veya 
bu makamca tespit edilen  işyeri adresine yapılması esastır.

7061 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile 213 sayılı VUK’un 101 inci
maddesinde yapılan değişiklikle tebliğ yapılacak adresin tespiti ve tebliğin
öncelikle hangi adrese ve kimlere yapılması gerektiği açık bir şekilde
belirlenmiştir.
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VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Yerleşim Yeri Adresinde Tebliğ Yapılacak Haller
 İşyeri adresinde bulunamama,
 İşin bırakılması veya
 İşin bırakılmış addolunması

hallerinde tebliğ,

 gerçek kişilerde kendisinin,
 tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni

temsilcilerinden birinin,
 tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler

veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin
adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde
bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu durumda tebliğ,
PUSULANIN KAPIYA YAPIŞTIRILDIĞI TARİHTE

yapılmış sayılır.

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7061 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile 213 sayılı VUK’un 102 nci
maddesinde yapılan değişiklikle muhatabın tebellüğden imtina etmesi veya
tebliğ yapılacak olanların işyeri/yerleşim yeri adresinde bulunamaması
halinde uygulanacak işlemler açık bir şekilde belirlenmiştir.

Tebellüğden İmtina Edilmesi Halinde Tebliğ Usulü
Muhatap tebellüğden imtina ederse:
 Tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir

pusula kapıya yapıştırılacaktır.
 Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edecektir.
 Tebliğ olunacak evrak posta idaresince tebliği yaptıran idareye teslim

edilecektir.
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VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

İşyeri Adresinde Bulunmama Halinde Tebliğ Usulü

Tebliğ yapılacak olanın işyeri adresinde bulunamaması
(adresten geçici ayrılmalar da dahil) durumunda

 Adreste bulunulmama durumu, posta memuru tarafından
tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilecek,

 Tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilecektir.

Bu durumda tebliğ, 
MUHATABIN YERLEŞİM YERİ ADRESİNE

tebliğ çıkarılması gerekmektedir. 

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Muhatabın MERNİS Adresinde İkinci Defa Bulunmaması
Halinde Tebliğ Usulü

İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakının da tebliğ yapılacak olanın yerleşim
yeri adresinde bulunamaması (adresten geçici ayrılmalar da dahil)
sebebiyle tebliğ edilememesi halinde:

 Tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir
pusula kapıya yapıştırılacak,

 Adreste bulunulmama durumu, posta memuru tarafından tebliğ
alındısı üzerine şerh ve imza edilecek,

 Tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilecektir.

Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren
ONBEŞ GÜN içerisinde muhatabı tarafından alınması halinde 
ALINDIĞI GÜNDE, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise 

ONBEŞİNCİ GÜNDE tebliğ yapılmış sayılır.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

İlanen Tebliğ Usulü

7061 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 213 sayılı VUK’un 103 üncü
maddesinde yapılan değişiklikle;

 Muhatabın bilinen adresi yoksa,
 Muhataba iş yeri adresinde tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın

adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,
 Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân

bulunmazsa,
 Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa

tebliğin ilan yoluyla yapılacağı hükmolunmuştur.

Muhataba işyeri adreslerinde tebliğ yapılamaması halinde, tebliğ evrakını
gönderecek idare tarafından yapılan araştırma sonucunda muhatabın
adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim yeri adresi bulunmazsa tebliğ
ilan yoluyla yapılacaktır.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Meslek Mensubuna Tebliğ (VUK Md. Mük. 257)

7061 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 213 sayılı VUK’un mükerrer 257
nci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikle;
kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak
verilen e-beyanlara ilişkin düzenlenen e-tahakkuk fişi ve e-ihbarnameler
ile elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim, yazı,
dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin süresinden sonra verilmesi
halinde elektronik ortamda düzenlenen ihbarnamelerin, mükellef ve
sorumlunun yanı sıra bu belgeleri göndermeye yetkili kişilere elektronik
ortamda iletileceği hükmolunmuştur.

Böylece kanuni süresi geçtikten sonra verilen e-beyanlar yanında
elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, dilekçe,
tutanak, rapor ve diğer belgeler için düzenlenen elektronik ihbarnameler
de uygulamaya dahil edilmiştir.

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Elektronik Ticaret İlişkin Düzenlemeler
7061 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 213 sayılı VUK’un mükerrer 257 nci
maddesine eklenen (7) numaralı bent ile elektronik ticarette vergi güvenliğini
sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığına aşağıdaki yetkiler verilmiştir.
 Elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet

sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına
elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet
sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü getirmek.

 Bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye,
bunlarda değişiklik yapmak.

 Bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi, sektör, mükellef grupları, alış-satış
tutarı, alım satıma konu mal ve hizmet türleri itibarıyla belirlemek.

 Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına ilişkin bildirime
konu bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğunu
getirmek.

 Düzenleme kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza
ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmek.

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Adres Değişikliği Bildirimi

7061 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 213 sayılı VUK’un
157 nci maddesinde yapılan değişiklikle; mükellefler
sadece iş yeri adres değişikliklerini vergi dairesine
bildirileceklerdir.

Yapılan değişiklik sonrasında ikametgah adreslerini
değiştiren mükelleflerin, yeni ikametgah adreslerini vergi
dairesine bildirme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

7061 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi ile 5941 sayılı Çek
Kanunun geçici 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle;
31.12.2020 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme
tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya
ibrazının geçersiz olduğu hükmolunmuştur.

Dolayısıyla, vadeli çeklere reeskont uygulaması 31.12.2020
tarihine kadardevam edilecektir.

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA 
YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 

DÜZENLEMELER
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GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Götürü Gider Yönteminde Yapılan Değişiklik
7061 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 193 sayılı GVK’nun 74 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile gayrimenkul sermaye
iratlarına uygulanacak götürü gider oranı %25’ten %15’e indirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile ilgili açıklamalara 300 Seri No'lu Gelir Vergisi
Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Düzenleme 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak 
üzere 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Asgari Ücretlerde Vergi Dilimi Düzenlemesi

7061 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 193 sayılı GVK’ya eklenen geçici
87 nci madde ile asgari ücretlilere 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık
aylarında yapılan net ücret (yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari
geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücret) ödemesinin asgari ücretlinin
2017 yılı Ocak ayında elde ettiği net ücretin altına düşmemesini sağlamak
amaçlanmıştır.

7061 sayılı Kanun ile GVK’ya eklenen geçici 87 nci madde ile Eylül, Ekim,
Kasım ve Aralık/2017 aylarına ilişkin net ücretleri vergi dilimindeki artış
nedeniyle sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari
ücretliye Ocak/2017 döneminde ödenen net ücretin (AGİ dahil 1.404,06
TL’nin) altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve
Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark
tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir.

Düzenleme 01.09.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere 
uygulanmak üzere 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Asgari Ücretlerde Vergi Dilimi Düzenlemesi 
(Eylül ve Ekim 2017 için Düzenleme)

7061 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle verilmiş
olan muhtasar beyannamelerde (Eylül veya Ekim)
çalışanlarca fazla ödenen vergiler (eksilen net ücretler)
çalışanlara iade edilmek üzere 7061 sayılı Kanunun yayım
tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannamelerde
hesaplanan vergiden mahsup edilecek.

Yapılan düzenleme ile ilgili açıklamalara 299 Seri No'lu
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Düzenleme 01.09.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere 
uygulanmak üzere 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KURUMLAR VERGİSİ 
KANUNUNDA YAPILMASI 

ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER
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01 Eylül – 31 Ağustos özel hesap dönemine sahip kurum için
01.09.2018 – 31.08.2019  
01.09.2019 – 31.08.2020
01.09.2020 – 31.08.2021

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Kurumlar Vergisi Oranında Yapılan Değişiklik
7061 sayılı Kanunun 91 inci maddesi ile KVK’na eklenen geçici 10 uncu madde ile
kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kazançlarına
uygulanacak kurumlar vergisi oranı %22 olacaktır.

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Seri No: 14) ile söz konusu dönemlerde kurumlar vergisi mükelleflerince, anılan
vergilendirme dönemlerinin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere GVK’da
belirtilen esaslara göre %22 oranında geçici vergi ödeyeceği belirtilmiştir.

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap
dönemlerine ait kurum kazançları için kurumlar vergisi oranı %22 olarak
uygulanır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Kooperatiflerde Ortak Dışı İşlem, Kurumlar Vergisi Muafiyeti
7061 sayılı Kanunun 88 inci maddesi ile 5520 sayılı KVK’nun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (k) bendine eklenen hüküm ile ortak dışı işlem; kooperatiflerin
ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer
almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler olarak tanımlanmıştır.

 Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü
tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi
iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ortak dışı işlem sayılmaz.

 Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir
hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.

Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir
iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir.

Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir
kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların
daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi yoktur.

Yapılan düzenleme ile ilgili açıklama ve örneklere Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
(Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)’nde yer verilmiştir.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Kooperatiflerde Ortak Dışı İşlem, Kurumlar Vergisi Muafiyeti
Örnek 1: (B) tohum üretim kooperatifi, gıda ürünleri üreten (K) A.Ş.’nin
sermayesinin %20’sine iştirak etmiş ve bu iştirakinin 2017 hesap dönemine ait
kârını 2018 yılı Haziran ayında dağıtması sonucunda 1.500.000 TL kâr payı elde
etmiştir. (B) kooperatifi elde ettiği bu kâr payının 600.000 TL’lik kısmını 2019 yılı
içerisinde ortaklarına dağıtmıştır.
 (B) tohum üretim kooperatifinin sermaye şirketine iştirak etmesi, bu

iştirakinden kazanç elde etmesi ve elde ettiği bu kazancı ortaklarına dağıtması
kooperatifin muafiyetine etki etmeyecektir.

 (B) kooperatifinin başkaca ortak dışı işlemleri nedeniyle iktisadi işletme oluşması
halinde (K) A.Ş.’nin sermayesine katılımından elde ettiği kazancını iktisadi
işletme ile ilişkilendirmesi de söz konusu olmayacaktır.

 Tam mükellefiyete tabi (K) A.Ş.’nin sermayesine katılan ve kurumlar
vergisinden muaf olan (B) tohum üretim kooperatifine, (K) A.Ş. tarafından
01.01.2018 tarihinden itibaren dağıtılan kâr payları üzerinden %15 vergi
kesintisi yapılacaktır. Ancak (B) tohum üretim kooperatifinin elde ettiği kâr
paylarını, daha sonra ortaklara dağıtılması durumunda dağıtılan tutarlar
üzerinden GVK ile KVK uyarınca herhangi bir vergi kesintisi yapılması söz
konusu olmayacaktır.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Kooperatiflerde Risturn İstisnası

7061 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ile 5520 sayılı KVK’nun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine yapılan değişiklik ile
kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetleriyle ilgili olarak yapılan
düzenleme doğrultusunda:

 Üretim ve kredi kooperatifleri risturn istisnasının kapsamı dışına
çıkarılmıştır.

 Risturn istisnası tüketim kooperatiflerine özgü hale gelmiştir.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Seri No: 14)’nde kooperatiflerin ortaklarıyla 01.01.2018
tarihinden önceki dönemlerde yapılan işlemler dolayısıyla üretim ve
kredi kooperatiflerinin hesapladığı risturnlar kurumlar vergisi
istisnasından faydalanabilecekleri belirtilmiştir.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Taşınmaz ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, 
İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı

7061 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ile 5520 sayılı KVK’nun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendine yapılan değişiklik ile
 Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların

05.12.2017 tarihinden satışından doğan kazançların %50’si kurumlar
vergisinden istisnadır.

 KVK’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik
kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların
05.12.2017 tarihinden itibaren satışı ile sınırlıdır.

 05.12.2017 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılan taşınmaz satışlarından
elde edilen kazancın %50’lik kısmına istisna uygulanacak; 05.12.2017 tarihinden
önce yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın ise %75’lik kısmı
istisna uygulamasına konu edilebilecektir. (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:
1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14))

 Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile
aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan
haklarının satışından doğan kazançların ise %75’lik kısmı kurumlar vergisinden
istisnadır. Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Finansal Kiralama ya da Finansman Şirketlerine Borçlu Durumda Olan 
Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa 

Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı
7061 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ile 5520 sayılı KVK’nun 5 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendine yapılan değişiklik ile finansal kiralama ya da finansman
şirketlerine borçlu olanlar borçlarına istisna kapsamına alınmıştır.
İstisna uygulaması; borçlara karşılık bankalara, finansal kiralama ya da finansman
şirketlerine devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına
isabet eden kazançların tamamı ile bankaların, finansal kiralama ya da finansman
şirketlerinin bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerden
 Taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik,
 İştirak hissesi ile kurucu senedi, intifa senedi ve ruçhan hakları satışından doğan

kazançların %75’lik
kısmı ile sınırlıdır.
Finansal kiralama işlemlerine konu varlıkların finansal kiralama şirketi tarafından
6361 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre üçüncü kişilere satışı veya kiracının
temerrüdü sebebiyle kanuni takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında
tarafların karşılıklı mutabakatıyla finansal kiralama konusu anılan varlıklara ilişkin
her türlü tasarruf hakkının kiralayana devri dolayısıyla kiracı nezdinde doğan
kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
(Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14))

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi 
Kapsamındaki Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi

7061 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesi ile 5520 sayılı KVK’nun
geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile
imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki
yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması 2018 yılında da
uygulamaya devam edecektir.

KVK’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının
 (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni

oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve
 (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100"

şeklinde uygulanacaktır.

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinde Özel 
Karşılıkların Tamamının Gider Yazılması

7061 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi ile 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 16 ncı maddesine eklenen
fıkra ile finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından söz konusu
madde uyarınca ayrılan özel karşılıkların TAMAMI, ayrıldıkları yılda
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 14)’nde söz konusu düzenlemenin 01.01.2019 tarihinden
itibaren yürürlüğe gireceği belirtilerek 01.01.2019 tarihinden önce anılan
kurumlarca ayrılan özel karşılıkların kurum kazancının tespitinde gider
olarak dikkate alınmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir.

«MADDE 16 – (1) Şirket, işlemlerinden kaynaklanan alacaklarından doğmuş veya
doğması beklenen ancak, miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını karşılamak
amacıyla Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılık ayırmak
zorundadır.»

Düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
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KATMA DEĞER VERGİSİ 
KANUNUNDA YAPILMASI 

ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler KDV Sorumluluğu

7061 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun
9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen cümle ile katma
değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere; Türkiye’de
ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar
tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlere ait katma değer
vergisi bu hizmetleri elektronik ortamda sunanlar tarafından beyan
edilip ödenecektir.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Roaming Hizmetlerinde Kısmi İstisna

7061 sayılı Kanunun 42 nci maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun
17 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen (ç) bendi ile
uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde;
 Yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile
 Bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması işlemleri

katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Finansal Kiralama ya da Finansman Şirketlerine Borçlu Durumda 
Olanların Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Devir ve Teslimi İle Bu 

Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Finansal Kiralama ve Finansman 
Şirketlerince Devir ve Tesliminde Kısmi İstisna

7061 sayılı Kanunun 42 nci maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun 17
inci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (r) bendinde yapılan düzenleme
ile KVK’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yapılması
öngörülen düzenlemeye benzer bir düzenleme de KDV Kanunun 17 nci
maddesinin (4) numaralı fıkrasına (r) bendinde yapılmak istenmektedir.
Buna göre;
 finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanlar ve

bunların kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak
hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve
teslimleri ile

 bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman
şirketlerince devir ve teslimi de katma değer vergisinden istisna
edilmektedir. Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi 
Kapsamındaki Yatırımlarda KDV İadesi

7061 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile 3065 sayılı KDV
Kanununun geçici 37 nci maddesinde yapılan değişiklikle
imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki
yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve
indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi 2018
yılında da belge sahibi mükellefe iade edilecektir.

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

FATİH Projesi Kapsamında Tanınan Mali Kolaylıklar
7061 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununa eklenen
geçici 38 inci madde ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları
Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında proje
bileşenlerine ilişkin olarak;
 Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal

teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmektedir. Söz
konusu KDV istisnası TAM İSTİSNA kapsamındadır. (Konuya ilişkin
açıklamalar Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) ile yapılmıştır.)

 Proje bileşenlerine özel iletişim vergisi, damga vergisi, gümrük vergisi, fon,
ithalata ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisi ile harç istisnası tanınmıştır.

 Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların, Milli
Eğitim Bakanlığına ya da Proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından
ithali özel tüketim vergisinden istisna kılınmıştır. (Konuya ilişkin açıklamalar
Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) ile yapılmıştır.)

Ayrıca; FATİH Projesi kapsamında Proje bileşenlerine bir takım mali kolaylıklar
tanınmıştır.

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 
KANUNUNDA YAPILMASI 

ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Engellilerin Taşıt Alımında Özel Tüketim Vergisi İstisnası

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7061 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun
7 nci maddesinin birinci fıkrasının; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinin
parantez içi hükümleri “hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü
vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde değiştirilmiş, (6) numaralı
bendinin köşeli parantez içi hükmünde yer alan şeklinde değiştirilmiştir.
ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 7 numaralı fıkrasının ile 12 numaralı fıkrasının
(a) bendi kapsamında ithal edilen Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P
numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve
katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması
durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi aşanların Gümrük
Kanununun geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin
hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali
özel tüketim vergisi kapsamına alınmıştır.
7061 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile engelliler için yürürlükte olan özel tüketim
vergisi istisnası uygulaması 200.000 TL’yi aşmayan otomobil, arazi taşıtı ve benzeri
taşıtlarda motor silindir hacmine bakılmaksızın uygulanacak. (Konuya ilişkin
açıklamalar Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) ile yapılmıştır.)
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ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Makaronlarda Özel Tüketim Vergisi
7061 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanununun 11
inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik ile
makaronlarda uygulanacak asgari maktu vergi tutarı perakende satışa
sunulan makaronların birim ambalajı içinde yer alan her bir makaron
dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Öte yandan 7061 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 4760 sayılı ÖTV
Kanununun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde
yapılan değişiklik ile makaronlarda uygulanacak maktu vergi tutarı ise
50 adet makarondan oluşan birim ambalaj itibarıyla özel tüketim vergisi
hesaplanacaktır.

Böylece açık tütün tüketiminde kullanılan makaronlar da sigara ve tütün
gibi özel tüketim vergisi kapsamına dahil edilmiştir.

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 65,25 0,0994

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Alkolsüz Bira ve Meyveli Gazoz Vb.nde Özel Tüketim Vergisi

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7061 sayılı Kanunun 75 inci maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanunun
ekinde yer alan (III) sayılı listenin (A) cetveline eklenen mallar ile
kolalı gazozların yanında; sade gazozlar, meyveli gazozlar,
limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk
çay, meyveli içeceklerden %10 oranında özel tüketim vergisine
konu edilecektir. Sebze suları, yüzde yüz meyve suları, doğal
minarelli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış,
aromalandırılmış meyveli-gazlı içecekler (meyveli soda) ise kapsam
dışında tutulmuştur.
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MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 
KANUNUNDA YAPILMASI 

ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Vergileme Ölçüsü Olarak Taşıt Değeri

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7061 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile 197 sayılı MTV
Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (20)
numaralı bent ile TAŞIT DEĞERİ de vergilendirme ölçüsü
olarak mezkûr Kanunda düzenleme bulmuştur.

Taşıt değeri; (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı,
arazi taşıtları ve benzerleri taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve
ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan
(vade farkı ile hesaplanan özel tüketim vergisi hariç) teşekkül
eden değeri ifade etmektedir.
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MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Vergileme Ölçü ve Hadlerine İlişkin Düzenleme

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7061 sayılı Kanunun 23 nci maddesi ile 197 sayılı MTV Kanununun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin otomobil,
kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri başlıklı bölümünde yapılan değişiklikle
otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirilmesinde
TAŞIT DEĞERİ, MOTOR SİLİNDİR HACMİ (cm³) ve YAŞ ile birlikte
dikkate alınacaktır.
 Taşıtın ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden

satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde
dikkate alınacaktır.

 Öte yandan (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları
ve benzerlerine ait vergi tutarlarının kasko sigortası değerinin %10’unu
aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarını bir önceki satırdaki aynı yaş
grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye
Bakanlar Kurulu yetkilidir.

7061 sayılı Kanundaki değişiklikle (I) sayılı tarifeye 1300 cc altı araçlarda
vergi tutarı %15 oranında, 1300 cc üstü araçlarda vergi tutarı ise %25 ilâ %50
oranında artırılmaktadır.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Vergileme Ölçü ve Hadlerine İlişkin Düzenleme

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7061 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 197 sayılı MTV Kanununa
eklenen geçici 8 inci madde ile
 01.01.2018 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen otomobil,

kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların veya
 01.01.2018 tarihinden önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle

kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve
benzeri taşıtların 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve
tescil ettirilmesi halinde

(I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirileceği hükmolunmuştur.

Taşıt değerinin vergilendirme ölçüsü olarak dikkate alınmadığı (I/A)
sayılı tarifeye göre 1300 cc altı araçlarda vergi tutarı %15 oranında,
1300 cc üstü araçlarda vergi tutarı %25 oranında artırılmaktadır.

01.01.2018 tarihinden önce iktisap edilmiş taşıtlarda kasko değer
indirimi için belirlenen kanuni oran %5 olarak dikkate alınacaktır.
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DİĞER VERGİ KANUNLARINDA 
YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 

DÜZENLEMELER

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA  
KANUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak Ödemeler
ile İşlem Yapanların Sorumlulukları

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7061 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinde
yapılan değişiklik ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (mesleki
kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal ve hizmet alımları ile
yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerden önce, hak
sahiplerinin VADESİ GEÇTİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ KAMU BORCU
bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirme yetkisi Maliye
Bakanlığına verilmiştir.

7061 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle vadesi geçtiği halde ödenmemiş kamu
borcu olan hak sahibine borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın ödeme
yapanlara ve işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara 4.000 TL idari para cezası
verileceği hükmolunmuştur.

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Seri: A Sıra No:9) ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş
borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılma zorunluluğu getirilen ödeme ve
işlemler belirlenmiştir.
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AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA  
KANUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak Ödemeler
İle İşlem Yapanların Sorumlulukları

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7061 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 6183 sayılı Kanunun 15, 55,
56 ve 60 ıncı maddesinde yapılan değişiklikler ile:
 İhtiyati hacze itiraz ilişkin süreler,
 Ödeme emrine ilişkin süreler,
 Teminata bağlı alacaklarda takibe ilişkin süreler,
 Ödeme emrine itiraza ilişkin süreler ile
 Mal bildiriminde bulunulmaması halinde hapisle tazyike ilişkin

sürelerin
7 günden 15 güne çıkarılmıştır.

Konuya ilişkin açıklamalar Tahsilat Genel Tebliği Se: A Sıra No:1’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No:9) ile yapılmıştır.

DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Nispi ve Maktu Damga Vergilerini Belirleme Yetkisi

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7061 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 488 sayılı Damga
Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasında yapılan değişiklikle Bakanlar Kuruluna maktu ve
nispi vergileri, KÂĞIT TÜRLERİ İTİBARIYLA ayrı ayrı veya
birlikte olmak üzere;
 maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına

kadar artırma,
 uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına, nispi vergileri

ise sıfıra kadar indirme,
 bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler

tespit etme
yetkilisi verilmektedir.
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DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Kamu Özel İş Birliği Projelerinin Finansmanında 
Damga Vergisi ve Harç İstisnasına İlişkin Düzenleme

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7061 sayılı Kanunun; 30 uncu maddesi ile 488 sayılı Damga
Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun “IV- Ticari ve medeni
işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümüne ve 31 inci maddesi ile de
492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesine eklenen
fıkralar ile kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için
yurtdışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin
etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje
yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların
teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler,
 DAMGA VERGİSİNDEN ve
 HARÇLARDAN (yargı harçları hariç)
müstesnadır.

HARÇLAR KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Transfer Fiyatlandırması İle İlgili Yöntem Belirleme 
Anlaşması Harçlarının Kaldırılması

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7061 sayılı Kanunun; 32 inci maddesi ile 492 sayılı Harçlar
Kanununa bağlı (8) sayılı Tarifenin “XII-Transfer
fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması
harçları:” başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

2017 Yılı Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen Miktar
1- Başvuru harcı (56.979,40 TL.) 25.000 TL
2- Yenileme harcı (45.583,30 TL.) 20.000 TL
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VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Şans Oyunları, Yarışma ve Çekilişlerde Kazanılan 
İkramiyelerde Vergi Oranı

7061 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 7338 sayılı Veraset ve
İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında
yapılan değişiklik ile şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce
düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelere
uygulanacak veresaet ve intikal vergisi oranı %10’dan %20’ye
çıkarılmıştır.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Özel İletişim Vergisi Oranlarının Değiştirilmesi

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Özel iletişim vergisine konu hizmetler için hali hazırda %5 ile
%25 arasında değişen oranlarda uygulanan özel iletişim vergisi
oranları 7061 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 6802 sayılı
Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında
yapılan değişiklikle vergiye konu hizmetlerin tamamı için %7,5
olarak belirlenmiştir.
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GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri İstisnasının 
Uygulama Alanının Genişletilmesi

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7061 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde
yapılan değişiklik ile Türkiye dışında kurulu borsalarda da
gerçekleştirilen
 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ile
 Bu muameleler sonucu lehe alınan paralar
banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna kılınmıştır.

EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DÜZENLEMELER

Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin 
Belirlenmesi

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7061 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanununa eklenen geçici 23 üncü madde ile takdir komisyonlarınca 2017
yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare
birim değerlerinin,
 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50’sini aşamayacak,
 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bina ve arazi vergisi matrahları ile

asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde de bu şekilde
dikkate alınacağı

hükmolunmuştur.

Yapılan düzenleme emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi
metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer
mali yükümlülükler için de uygulanacaktır.

Konuya ilişkin açıklamalar 72 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel
Tebliği ile yapılmıştır.



29

TASARIDAN ÇIKARILAN 
HÜKÜMLER

TASARIDAN ÇIKARILAN HÜKÜMLER

Dağıtılmayan Kurum Kazançlarına Stopaj

Tasarının TBMM’ye sevk edildiği halinde, tam mükellef
kurumların, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi
gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar sermayeye
eklenmeyen veya kâr dağıtımına konu edilmeyen
dağıtılabilir kârları üzerinden gelir vergisi stopajı
yapılmasına olanak sağlayacak bir düzenleme
yapılmaktaydı.

Bu düzenleme, Komisyonda Tasarı metninden
çıkartılmıştır.
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TASARIDAN ÇIKARILAN HÜKÜMLER

Gelir Vergisi Tarifesi

Tasarının, gelir vergisi tarifesinin üçüncü gelir dilimine
uygulanan %27 oranı %30’a çıkartan maddesi, tasarı
metninden çıkartılmıştır.

Buna göre, mevcut gelir vergisi tarifesinde değişiklik
olmayacaktır.

TASARIDAN ÇIKARILAN HÜKÜMLER

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

TBMM’ye sevk edilen haliyle Tasarıda, başta otomobiller
olmak üzere, bazı araçlarda uygulanan motorlu taşıtlar
vergisi tutarlarının %40-68 oranında artırılması
öngörülmüşken, Komisyonda yapılan değişiklikle vergi
artış oranları yeniden belirlenmiştir.
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İŞLETME VE SERBEST 
MESLEK KAZANÇ DEFTERİ 

İÇİN DEFTER BEYAN SİSTEMİ
(VUK GT. 486)

E-SERBEST MESLEK 
MAKBUZU VE DİĞER 

BELGELER
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E-SERBEST MESEK MAKBUZU VE DİĞER BELGELER

Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan 

“sevk irsaliyesi”, 
“müstahsil makbuzu” ve 
“serbest meslek makbuzu” 

belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak
düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt
ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz
edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili olarak
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.

E-SERBEST MESEK MAKBUZU VE DİĞER BELGELER

Mükellefler, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından;

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine
entegrasyonu yoluyla,

b) e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ait temel
fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını
sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve
www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB
Portalı aracılığıyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem
sistemleri aracılığıyla

olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek
yararlanabileceklerdir.
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E-SERBEST MESEK MAKBUZU VE DİĞER BELGELER

Uygulamaya Dahil Olma

e-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama
olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri
uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini
düzenlemek zorunda olan mükellefler (noterler hariç),
istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren
uygulamaya dahil olabileceklerdir.

İNGİLİZ TİPİ KDV
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İNGİLİZ TİPİ KDV

- ASLINDA AB KDV SİSTEMİ İLE AYNI. İNGİLTERE 
1973’DE AB’YE ÜYE OLMUŞ VE ÜYELİK 
ŞARTLARINA UYARAK ORTAK KDV 
DİREKTİFLERİNE UYMUŞ.

- 2017 YILI RAKAMI İLE 85.000 STERLİN CİROYU 
AŞAN TÜM İŞLETMELER KDV MÜKELLEFİ 
OLACAKLAR.

- KDV İLE İLGİLİ KAYITLARDA ZAMANAŞIMI 6 YIL.

- FATURALAR KAĞIT ORTAMINDA 
DÜZENLENEBİLİYOR. FATURA DÜZENLEME 
SÜRESİ 30 GÜN.

İNGİLİZ TİPİ KDV

- SIFIR ORANLI YA DA İSTİSNA ÜRÜNLER İÇİN 
FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU YOK.

- HATANIN NET TUTARI 10.000 STERLİNİN 
ALTINDAYSA VE HATANIN BULUNDUĞU 
VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE BEYAN EDİLEN 
CİRONUN %1’İNİN ALTINDAYSA, CEZA VE FAİZ 
UYGULAMASI YAPILMAMAKTADIR.

- KDV BEYANNAMESİ VERGİLENDİRME DÖNEMİNİ 
İZLEYEN 1 AY 7 GÜN SONRA VERİLMEKTEDİR.
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İNGİLİZ TİPİ KDV

KONU TÜRKİYE BİRLEŞİK KRALLIK

KDV’nin Beyanı

Mükellefler satış faturalarında 
gösterdikleri KDV’yi tahsil etmeseler de 
beyan etmek zorundadırlar. Aynı şekilde 
alış faturalarında yer alan KDV’yi 
ödemeseler de indirime konu edebilirler.

Şartları taşıyan belirli mükellefler için 
KDV’nin beyanında tahsil esası geçerlidir. 
Satış faturalarının KDV’si müşteriler,  
ödeme yaptığında ödenir. Alış faturalarının 
KDV’sinin iadesi,  tedarikçilere ödeme 
yapıldığında istenebilir. 

Sonraki Döneme Devreden 
KDV 

Mükellefler ödedikleri KDV ile tahsil 
ettikleri KDV arasındaki farkı bir 
sonraki dönemde önceki dönemden 
devreden indirilecek KDV olarak 
dikkate almak üzere sonraki döneme 
devreden KDV olarak dikkate alırlar. 
İade alınması uygulaması genel kural 
olarak yoktur.

Sonraki döneme devreden KDV 
uygulaması  bulunmamaktadır. Mükellefler 
ödedikleri KDV ile tahsil ettikleri KDV 
arasındaki farkı genel kural olarak  
vergilendirme dönemini takip eden 30 gün 
içerisinde iade alırlar.

Grup KDV Mükellefiyeti 
Uygulaması

Grup KDV Mükellefiyeti uygulaması 
yoktur.

İki veya daha fazla şirketin KDV amaçlı 
tek bir vergiye tabi kişi olarak kabul 
edildiği Grup KDV Mükellefiyeti 
Uygulaması vardır.

Beyannamelerin Verilme 
Sıklığı ve Yıllık Beyanname

KDV beyannameleri aylık olarak 
verilmektedir. Çok sınırlı mükellef grubu  
üç aylık beyanname verebilmektedir. 
Yıllık tek bir beyanname verilmesi söz 
konusu değildir.

KDV Beyannameleri üçer aylık dönemler 
halinde verilmektedir. Dileyen mükellefler 
aylık dönemler halinde de beyanname 
verebilirler. Şartları taşıyan mükellefler yıl 
sonunda tek bir beyanname verebilirler.

İNGİLİZ TİPİ KDV
KONU TÜRKİYE BİRLEŞİK KRALLIK

KDV Beyan Usulleri
Mükellefler için farklı beyan usulleri 
düzenlenmemiştir.

Mükellefin durumuna ve belirli şartların 
sağlanmasına bağlı olarak göre farklı KDV beyan 
usulleri bulunmaktadır. 

Sabit Varlıklar 

Amortismana tabi sabit varlıklar ve 
iktisadi kıymetlerin KDV’sinin indirimi ile 
ilgili özel düzenlemeler yoktur.

Bazı amortismana tabi sabit varlıklar ve iktisadi 
kıymetler ile ilgili yüklenilen KDV’nin indirim 
ve iadesinin dönemlere yayılması uygulaması 
vardır.

Geç Alınan İade 

İadenin geç ödenmesi dolayısıyla faiz 
ödenmesi halinde,  müşterilere verilmesi 
uygulamasına ilişkin bir düzenleme 
bulunmamaktadır. 

HMRC iadenin geç alınması dolayısıyla faiz 
ödemesi yapıyorsa, bu ödenen faiz müşterilere 
verilmektedir.

KDV Oranları Genel oran          :%18
İndirimli oranlar :%8, %1

Genel Oran          :%20
İndirimli Oranlar :%5, %0

İlişkili Şirketler Arası Sağlanan 
Mal ve Hizmetlerde KDV 
Uygulaması

Grup Şirketleri arası ticari işlemler 
KDV’ye tabidir. Her bir grup şirketi ayrı 
beyanname vermektedir. 

Grup mükellefiyeti uygulamasını seçmiş 
şirketlerinin kendi aralarındaki mal teslimlerinde 
ve hizmet ifalarında KDV uygulanmaması söz 
konusudur. Grup mükellefleri

Eğitim, Finans, Sağlık, Bilim ve 
Sanat  faaliyetleri İstisna ve  
Muafiyetleri 

Eğitim, finans ve sağlık alanlarında KDV 
istisnası sınırlı tutulmuştur.

Eğitim, finans, sağlık, hayır işleri, inşaat gibi 
alanlarda istisna kapsamları geniş tutulmuştur.

Şüpheli ve Değersiz Alacaklar

Şüpheli hale gelen veya değersiz alacak 
niteliğini kazanan alacaklar ile ilgili bir 
düzenleme mevcut olmayıp, iadesinin 
alınması ve KDV Beyanının düzeltilmesi 
uygulaması yoktur. Bu  konuda Maliye 
Bakanlığı’nın farklı görüşleri 
bulunmaktadır. 

Mükelleflerin tahsil edemedikleri alacakları (bad 
debt) ile ilgili olarak hesapladıkları KDV’nin 
belirli koşulların varlığı halinde iadesini 
alabilmeleri mümkündür.
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GELİR VERGİSİ REFORM 
ÇALIŞMASI

GELİR VERGİSİ REFORM ÇALIŞMASI

- SADECE MESLEKİ HASSASİYETLERİ GÖZETMEYEN,
MODERN BİR VERGİ SİSTEMİ ARAYIŞI GENİŞ BİR
KATILIM SAĞLANARAK DEVAM EDECEK VE
SONUÇLANACAKTIR.

- EKONOMİK BÜYÜME VE VERGİ ADALETİNİ
SAĞLAMA TEMEL HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE
İDEAL KAZANÇ VERGİSİ SİSTEMİNİ BULMA
ÇALIŞMASI YAPILIYOR.
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Teşekkürler…

Emre KARTALOĞLU
Yeminli Mali Müşavir

TÜRMOB Genel Saymanı
emrekartaloglu@turmob.org.tr


