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YMM TALHA APAK

I-VERGİ USUL KANUNU
MADDE 16-17-18-19-20- (VUK/101-102-103-157-Mük.257)
• Bilinen adresler yeniden düzenlenerek işi bırakma bildirimlerinde, vergi
mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri
belgelerde yer alan adresler, bilinen adres olmaktan çıkarılarak
mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen
adresler arasına alınmıştır. Ayrıca, tebligatın hangi durumlarda hangi
adreslere ve kimlere yapılacağına ilişkin hususlarda düzenleme yapılmıştır.
(Yürürlük Tarihi: 1.1.2018)

II-GELİR VERGİSİ KANUNU
MADDE 14- (GVK-74)
•

01 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere kira
gelirlerinde uygulanan %25’lik götürü gider oranının %15’e düşürüldü.
(Yürürlülük Tarihi: 5.12.2017)

MADDE 15- (GVK-87)
Gelir Vergisi Tarifesi Sebebiyle Ücretin Net Asgari Ücretin Altında Kalması
Durumunda İşçiye Ödenecek İlave AGİ
•

1/9/2019 tarihinde geçerli olmak üzere, sadece kendisi için asgari geçim indirimi
hesaplanan asgari ücretlilere ödenen 1.404,06 TL 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
edilmesi sağlanmıştır.
(Yürürlülük Tarihi: 5.12.2017)

III-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
MADDE 88- (KVK-4)
• Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini
kaybetmemelerine ve bu işlemlerinden doğan kazançlarının kooperatif
tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme olarak Maliye Bakanlığınca
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde vergilendirilmesine ilişkin
düzenleme yapılmıştır.

(Yürürlülük Tarihi: 1.1.2018)

III-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
MADDE 89- (KVK-5)
Kurumların Taşınmaz Satışındaki İstisna Oranı %75’ten %50’ye Düştü

• e) bendi: Mevcut düzenlemede yer alan %75 istisna oranı taşınmazlar için
%50, diğer kıymetler için %75 olarak yeniden belirlenmiştir.
(Yürürlülük Tarihi: 5.12.2017)
Bankalara Tanınan Kurumlar Vergisi İstisnası Finansal Kiralama ve
Finansman Şirketlerine de Sağlanmıştır
• f) bendi: 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.

(Yürürlülük Tarihi: 1.1.2018)

III-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
MADDE 90- (KVK- Geçici Md 9)
• İmalat sanayi yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi
kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda (%100)
faydalanılmasına imkân veren düzenlemenin 2018 yılında da devam
etmesi sağlanmıştır.
(Yürürlülük Tarihi: 5.12.2017)
MADDE 91- (KVK-Geçici Md 10)
• Kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı kazançlarına uygulanmak üzere %20
olan kurumlar vergisi oranı üç yıllığına %22 olarak belirlenmiştir. (Bu oran
ilk defa 2018 yılının birinci geçici vergi döneminde uygulanacaktır)

(Yürürlülük Tarihi: 5.12.2017)

IV-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
MADDE 41- (KDV-9)
• Yapılan düzenleme esas itibariyle, katma değer vergisi mükellefi olmayan
gerçek kişilere, yurt dışından elektronik ortamda hizmet sunanlara
Türkiye’de mükellefiyet tesis ettirmenin yolunu açmıştır.
(Yürürlülük Tarihi: 1.1.2018)

MADDE 42- (KDV-17)
• Bankalara tanınan, iştirak hisseleri ile taşınmazların satışında KDV istisnası,
finansal kiralama ve finansman şirketlerine de tanınmıştır.
(Yürürlülük Tarihi: 1.1.2018)

IV-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
MADDE 43- (KDV-37)
• İmalat sanayi yatırımları nedeniyle 2017 yılında yapılan inşaat harcamaları
nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin iadesi uygulaması, 2018 yılı
için de geçerliliği sağlanmıştır.
(Yürürlülük Tarihi: 5.12.2017)
MADDE 44- (KDV-Geçici Md 38)
• Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)
Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin başta katma
değer vergisi olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde
istisna sağlanmıştır. Ayrıca, Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet
alımlarında Proje bileşenlerine ilişkin ihale yüklenicisinin bu Proje ile ilgili
faaliyette bulunmak üzere özel amaçlı şirket kurması halinde bu şirket,
yalnızca ilgili mevzuatına göre kendi ödemesi gereken vergi ve mali
yükümlülüklerden sorumlu olup, ihale yüklenicisinin ödemesi gereken
Hazine payı, Kurum masraflarına katkı payı, evrensel hizmet katkı payı,
idari ücret, özel iletişim vergisi ve telsiz ücretlerinden sorumlu
tutulmayacaktır.
(Yürürlülük Tarihi: 5.12.2017)

V-AMME ALACAKLARI KANUNU
MADDE 8- (6183-41)
• Kamu alacaklarının yurtdışında bulunan vatandaşlarımız veya yabancı
uyruklu kişiler tarafından yurtdışı bankaların banka kartı ve benzeri kartları
ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler
için komisyon alabilmelerine imkân sağlanmıştır.
(Yürürlülük Tarihi: 5.12.2017)

MADDE 9- (6183-15-55-56-60)
• Bu değişiklikle mükelleflerin ödeme emrine itiraz, mal bildiriminde
bulunma ve borçlarını ödeme, teminat karşılığı takip süreleri, 7 günden 15
güne çıkarılmıştır.
(Yürürlülük Tarihi: 1.1.2018)

VI-GİDER VERGİLERİ KANUNU
MADDE 10- (Gider VK-39)
• Özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda
belirlenmiştir.
(Yürürlülük Tarihi: 1.1.2018)

VII-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
KANUNU
MADDE 13- (VİVK-16)
• Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve
çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki veraset
ve intikal vergisi oranının %20’ye çıkarılmıştır.
(Yürürlülük Tarihi: 1.1.2018)

VIII-DAMGA VERGİSİ
MADDE 29- (DVK-30)
• Maktu ve nispi damga vergilerinin artırılması ve indirilmesine ilişkin
Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin, kağıt türleri itibarıyla birlikte veya ayrı
ayrı kullanılmasına imkân sağlanmıştır.
(Yürürlülük Tarihi: 5.12 2017)

IX-EMLAK VERGİSİ KANUNU
MADDE 35- (EVK Geçici Mad)
• Takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve
arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim
değerlerin %50 sini geçmemesi sağlanmıştır.
(Yürürlülük Tarihi: 5.12.2017)

X-MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
KANUNU
MADDE 22- (MTV-2)
• Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde hesaplanacak ÖTV ve vade farkı
hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan oluşan değer olarak
tanımlanmıştır.
MADDE 23- (MTV-5)
• Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından
sonra gelen (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve
benzerleri” başlıklı bölümünün tarifesi değiştirilmiştir.
(Yürürlülük Tarihi: 1.1.2018)

XI-MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
KANUNU
MADDE 25- (MTV-10)
• Vergi miktarlarında olduğu gibi taşıt değerlerinin de her yıl yeniden
değerleme oranında artırılmasına imkân sağlanmakta, Bakanlar Kuruluna
taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirleme yetkisi verilmekte;
ayrıca, bu hesaplamalardaki küsuratların ne kadarının dikkate
alınmayacağına ilişkin belirleme yapılmıştır.
MADDE 26- (MTV-Geçici Mad. 10)
• Motorlu taşıtlar vergisinin 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce
kayıt ve tescil edilen taşıtlarda; 1300 cc’nin altındaki taşıtlar için yeniden
değerleme oranında, diğer taşıtlar için ise yeniden değerleme oranına ilave
olarak 10 puan artırılarak uygulanmasını sağlamak üzere geçici madde
düzenlenmektedir. Buna göre 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil
edilen taşıtlarda uygulanacak tarife yeniden düzenlenmiştir.
(Yürürlülük Tarihi: 1.1.2018)

XII-ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
KANUNU
Madde 72- (ÖTV-7)
• Engellilerin istisna kapsamında taşıt alımına sınırlama getirilmiştir.
Otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri taşıtların, engelliler tarafından ilk
iktisabında uygulanan motor silindir hacmine bağlı sınırlama kaldırılmıştır.
Araç alımında engellilere yönelik uygulanacak ÖTV istisnasına yönelik
matrah 200.000 TL’yi aşmayacak şekilde yeniden belirlenmiştir,Bu tutarın
her yıl yeniden değerleme oranında artırılması düzenlenmiştir,Bakanlar
Kuruluna bu şekilde tespit edilen tutarı %50 oranına kadar artırmaya ilişkin
yetki verilmiştir.
(Yürürlülük Tarihi: 1.1.2018)

XIII-ÇEK KANUNU
• MADDE 100- 5941-ÇK-Geçici 3) üncü
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan,
üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce
çekin ödenmek için “31/12/2017 tarihine
kadar bankaya ibrazı geçersizdir” ibaresi
“31/12/2020” olarak değiştirilmiştir.

