
 

   
Merkez Ofis : Mahall Ankara Eskişehir Yolu 9.km. C2 Blok. Kat:9 Daire 55 Çankaya/ANKARA Tel : 0 312 220 23 84-94 

İstanbul Ofis: Merkez Mah. Ayazma Cad. No:21 Nef 11 B Blok D:20 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0212 215 5777 

Fax : 0 312 220 23 85 E Mail : ankaras@ankarasymm.com, ankarasymm@yahoo.com.tr 

Web Site: http://www.ankarasymm.com/ 

 

     

            

ANKARAS-Sirküler/2017    

                         

                                          06.12.2017, ANKARA 

 

KONU: 7061 SAYILI KANUN İLE VERGI KANUNLARINDA YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER 
 

 Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak ifade edilen kanun 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu kanuna göre; 

   2018 yılı  Motorlu Taşıt Vergileri 1300 ve altı araçlar için % 15, diğer araçlarda ise değerleri 

üzerinden % 25 arttırılmıştır. 

   Kurumlar vergisi mükellefleri 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum 

kazançları üzerinden % 22 oranında kurumlar vergisi ödeyeceklerdir. Buna göre hesap dönemi 

takvim yılı olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 14 Mayıs 2018 tarihine kadar verilecek 

olan 1. dönem geçici vergi beyannamelerinden başlamak üzere 3 yıl boyunca beyan edilen geçici 

vergi matrahları üzerinden % 22 oranında vergi hesaplanacaktır.  

   Özel iletişim vergisi oranı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren % 7,5 olarak belirlenmiştir.  

   2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri gelir vergisi tarifesi nedeniyle 

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.  

  1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 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. 

  Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan  taşınmazların (gayrimenkuller) 

satışından sağlanan kazanca uygulanan % 75’lik istisna oranı % 50’ye düşürülmüştür. 

  Peşin fiyatlandırma anlaşmaları dolayısıyla ödenmesi gereken başvuru ve yenileme harçları 

Kanun’un yayım tarihinden itibaren kaldırılmaktadır.  

  Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından ayrılan özel karşılıkların tamamı ayrıldıkları 

yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 1 Ocak 2019 

tarihinde yürürlüğe girecektir.  

  Ödeme emrine karşı dava açma süresi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 7 günden 15 güne 

çıkarılmaktadır. 

  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paralar Bankacılık Sigorta Muamele 

Vergisi’nden muaf tutulmuştur. 

  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. Kanun’un yayımlandığı ayı izleyen ay başında yürürlüğe girecektir. 
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   KDV Kanunu’nun 17/4/r maddesi uyarınca bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına 

karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) 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. 1 Ocak 

2018 de yürürlülüğe girecektir. 

  1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, engelliler tarafından alınan binek otomobilleri motor silindir 

hacmine bakılmaksızın ÖTV istisnasından yararlanabilecektir. Parasal sınır getirilmiştir. 

Engelliler tarafından alınan binek otomobillerin bedeli 200.000 TL’yi aşıyorsa ÖTV istisnasından 

yararlanılamayacaktır. 200.000 TL’lik bedel; hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer 

her türlü vergiler dahil toplam fiyatı ifade etmektedir. 

  Sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk 

çay, meyveli içeceklerden % 10 ÖTV alınacaktır. 

  Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan 

ikramiyeler üzerinden kesilen veraset ve intikal vergisinin oranı, Kanun’un yayımlandığı ayı 

izleyen ay başından itibaren geçerli olmak üzere % 10’dan % 20’ye çıkarılmaktadır 

   Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde 

yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemler olacak. 

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. 

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

  İmalat Sanayi yatırım kapsamındaki inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulaması 2018 yılında 

da devam edecektir. 
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