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KONU: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNLA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
7061 No.lu Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanunla yapılan değişiklikler hakkında kısa bilgiler vermek istiyoruz.
Kurumlar Vergisi Oranı:
Yapılan değişiklikle 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin
edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) uygulanmak üzere Kurumlar
Vergisi oranı %22 olarak belirlenmiştir.
Taşınmaz Satışı:
Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan
kazançlardaki %75’ lik istisna oranı %50 olarak belirlenmiştir.
Değişiklik 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kira Gelirlerinin Beyanında Götürü Gider Oranı:
Kira gelirlerinin beyanında götürü gider yönteminin seçilmesi halinde uygulanan %25’ lik götürü
gider oranı %15 olarak belirlenmiştir.
Değişiklik, Mart / 2018 ayında beyan edilecek 2017 yılı kira gelirlerine uygulanmak üzere
yürürlüğe girmiştir.
Engelliler Tarafından Satın Alınan Araçlarda Özel Tüketim Vergisi İstisnası:
Engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisi ödenmeden satın alınan taşıtlarda uygulanmakta olan
1600 cm3’ e kadar olan sınırlamada kaldırılmış bunun yerine özel tüketim vergisi ve diğer her
türlü vergiler dahil 200.000,-TL’ lık sınırlama getirilmiştir.
Düzenleme Kanunun yayım tarihinde (05.12.2017) yürürlüğe girmiştir.
Bazı İçeceklerde Özel Tüketim Vergisi Uygulaması:
Alkolsüz biralar, sade ve meyveli gazozlar, enerji içecekleri, meyve ve sebze suları %10 oranında
Özel Tüketim Vergisi kapsamına alınmıştır.
Düzenleme 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
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Özel İletişim Vergisi Oranı:
Yapılan düzenleme ile %5, %15 ve %25 olarak uygulanmakta olan özel iletişim vergisi oranı
01.01.2018 tarihinden itibaren tek oran olacak şekilde %7,5 olarak uygulanacaktır.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri sonucu lehe alınan paralarda Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi İstisnası:
Türkiye’ de ve yurt dışında gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe
alınan paralar 01.01.2018 tarihinden itibaren banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna
edilmiştir.
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda yapılan düzenleme:
6361 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından
ayrılan özel karşılıkların tamamı, ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider
olarak kabul edilebilecektir.
Düzenleme 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Şans Oyunlarında Veraset ve İntikal Vergisi:
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında şans oyunları ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan
ikramiyelerde veraset ve intikal vergisi oranı 01.01.2018 tarihinden itibaren %10’ dan %20’ ye
çıkartılmıştır.
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda sürelerle ilgili düzenleme;
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan, ödeme emrine, ihtiyati hacze itiraz
süresi, teminatlı alacaklarda verilen ödeme süresi ile mal bildiriminde bulunma süresi 01.01.2018
tarihinden itibaren 7 günden 15 güne çıkartılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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